VERSLAG van de 69e vergadering van het Seniorenplatform,
gehouden op dinsdag 18 december 2012, aanvang 09.30 uur, Gemeentehuis.

1. Het platform is compleet aanwezig, tevens voor het eerst aanwezig Mevr. B.BakkerSchippers als kandidaat lid.
De voorzitter opent de vergadering met de felicitaties aan allen die betrokken zijn bij de
ontwikkeling van de woon-service centra in onze Gemeente. Immers een onderzoek
uitgevoerd door het bureau Ipso Facto is recent gepubliceerd. Dit onderzoek geeft een beeld
van het beleid op het gebied van senioren huisvesting in Nederland. De gemeente Krimpen
a.d. IJsel en de Gemeente Groningen delen, in dit onderzoek , de eerste plaats. Zowel de
voorzitter (AD) als de secretaris ( Het Kontakt) hebben een interview op dit punt gegeven.
De voorzitter zal tevens dit punt aan de orde stellen bij de vergadering van het algemeen
bestuur “Woon-service centra” die middag.
- De door B&W toegezegde “ratelaars”aan de stoplichten aan de Nieuwe Tiendweg bij het
Facet doen het matig tot slecht. De secretaris zal met Openbare Werken contact opnemen.
Actie:secr.
- De voorzitter heeft een concept antwoord klaar op een 2e brief van een afgewezen kandidaat.
De voorzitter handelt af.
Actie:voorzitter.
- Bij de brief over de leuninghouders in het Gezondheidscentrum tevens wijzen op gladheid
bestrijding bij de ingang bij sneeuw.
Actie: secretaris.
- Het voorliggende vergaderschema wordt gecorrigeerd voor april vastgesteld.
2. Het onderwerp Domotica wordt nog verder uitgediept door de 2 leden. In maart zal e.e.a.
dan weer op de agenda komen inclusief de vraag of er aanvullend advies moet/kan worden
gegeven.
3. Met name het in de komende jaren doortrekken van het woon service programma baart het
platform zorgen. Het lijkt er nu op dat er geen of weinig structuur overblijft na de afronding in
2013.
De speerpunten werden doorgenomen waarbij de voorzitter de opmerkingen per onderdeel zal
meenemen in de vergadering van het algemeen bestuur.
Hier speelt ook de ambitie van het platform in maart/april een wijkbijeenkomst (nader te
bepalen) specifiek toegesneden voor dat gebied te organiseren.
4. De bijeenkomst inzake de ontmoetingscentra leverde op zich niet veel concreets op.
Blijft het behoorlijk grote aantal centra en woonkamers( de stenen) conform het gevoerde
beleid door de gemeente en QuaWonen. De status van “De Deining” zal in het geplande
gesprek met het Meldpunt nog een keer worden nagevraagd.
Vraag bij dit alles is “de ontwikkeling van een helder beleid.”
In februari a.s. zal de buurtcoach in de vergadering worden uitgenodigd.
Actie: secr.
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5. Het verslag van de 68e vergadering wordt met een aantal verbeteringen vastgesteld.
6. De “toezegging” de Groen Hart Hopper bij aanbesteding vraaggericht vervoer te betrekken
wordt nader uitgezocht.
- De secretaris heeft met de burgemeester onder meer gesproken over de wijk politie.
-De wethouder sprak onze delegatie aan met een semi commercieel verzoek inzake
“trapliften”. Een onderwerp dat eigenlijk thuis hoort bij de Wmo adviesraad. Wij hebben
toegezegd open te staan voor een gesprek.
- In de nabeschouwing van de bijeenkomst “flirten met de toekomst”was het algemene beeld
“zonde van de mislukte presentatie”. Wel was er behoorlijke belangstelling voor vrijwilligers
werk.
- Het DB gaat voort met de verdere werving van nieuwe leden. Streven naar een ledentotaal
van 10
- Het platform heeft naar de riolerings-en herstratingsplannen van de Nieuwe Tiendweg
gekeken. De vraag doet zich voor of hier een nieuwe procedure is gehanteerd.
De secretaris gaat dit na
Actie:secretaris.

7. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Verslag van de 69e vergadering – pagina 2 -.

05.01.2013/thsb.
07.01.2013/gk

