
VERSLAG van de 64e vergadering van het Seniorenplatform, 
gehouden op dinsdag 31 juli 2012, aanvang 09.30, Raadhuis. 
 
1. Afwezig wegens vakantie: Yda, Riet, Nellie en Ben. De voorliggende concept agenda 
wordt definitief. 
 
2. -Een brief inzake de verkeerssituatie en de bussenloop is naar B&W verzonden. 
    -De subsidie aanvraag voor 2013 is tijdig ( vervroegd) door de voorzitter verzonden. 
    -Ontvangen is een mail m.b.t. brainstorming regio-vervoer. Werkgroep dienstverlening en 

de secretaris zullen ingaan op het verzoek. 
   - subsidie 2011 gemeente definitief vastgesteld conform beschikking. 
 
3.Uitvoerig werd over het rapport Domotica van de Hogeschool gediscussieerd. Het platform 
verwacht van de gezamenlijke werkgroep een voorstel/advies. 
In de discussie kwam aan de orde: 
- de toepassingen zijn nog weinig concreet. 
- het is een ondoorzichtelijke markt die ook nog sterk in ontwikkeling is. 
- dankzij het glasvezelnetwerk is er een basis structuur. 
- op termijn ( bijv. 2014) lijkt een domotica beurs nuttig. 
- enige vorm van standpunt van de gemeente is gewenst. 
 
4. De voorzitter en secretaris dienen nog de laatste versie te componeren. Verplaatst naar e.k. 
vergadering. 
 
5. Besloten is om geen actieve deelname te doen aan de werkgroep “dementie “van het 
Meldpunt. Wel zal deze ontwikkeling gevolgd moeten worden. 
Van belang is om een afspraak te maken met de directie van het Meldpunt. 
                                                                                                                Actie: voorzitter/secr. 
 
6. De secretaris deed mondeling verslag van de laatste gemeenteraadsvergadering. De 
beleidvoornemens ten aanzien van het verzorgingsniveau in onze gemeente is verschoven tot 
na de Tweede Kamer verkiezingen. Wel een besluit over de renovatie en uitbreiding van het 
raadhuis, dus geen nieuwbouw. Ten aanzien van 2013 wordt vooralsnog ophogingswerken 
verschoven om zo het begrotingsgat van ca. 1 miljoen euro te dichten. Er is politiek veel 
discussie over de jaarlijkse kosten van de muziekschool ( ca 5 ton) en het zwembad (ca. 1,2 
miljoen). 
 
7. De nota over de drie decentralisaties is een informatieve nota. Wij dienen alert te zijn op de 
ontwikkeling hiervan omdat veel “met horten en stoten” dus centraal politiek verlopen. 
 
8. Het verslag van de 63e vergadering werd vastgesteld. 
 
9. Diverse gedachten werden geuit ten aanzien van de bezinningsdag zoals: 
Een enquête of E-panel van/met de achterban. 
Hoe de groep van 55-70 jaar te bereiken. 
Wat zijn de ervaringen van de buurtcoach. 
Hoe gaan we om met de e-mail adressen. 
Etc. 
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De gedachten gaan uit naar november a.s. 
De discussie zal worden voortgezet. 
                                                                                                                         Actie: Allen. 
 
10. De voorzitter zal de afscheid nemende leden individueel benaderen. 
      De secretaris gaat werken aan een nieuwe folder.(kaartjes) 
      Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: thsb/gk/18.08.2012/. 
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