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VERSLAG van de 73e vergadering van het Seniorenplatform, 
gehouden op dinsdag 23 april 2013, aanvang 09.30 uur,Raadhuis. 
 
 
 
1.Aan de voorliggende agenda wordt toegevoegd: 
Onder punt 2: bijeenkomst PvdA in de Deining en 
                       brief Mezzo over ontwikkelingen informele zorg en 
                       Bijeenkomst in ontmoetingscentrum de Kajuit. 
Bij de rondvraag wordt alvast genoteerd: 
                       Nieuwsbrief/planning/onderwerpen 
                       Werving nieuwe voorzitter. 
 
 
2. -Er staat nog een niet beantwoorde brief open inzake de groene hart hopper, de secretaris 
gaat bellen.                                                                                                   Actie: secretaris. 
- De bijeenkomst van het LOIS was zeer mager bezocht en bracht feitelijk geen enkel nieuws. 
Wel was het van belang te horen hoe de senioren in diverse andere gemeenten opereerden. 
- Twee leden van het platform namen deel aan de informatieve raadscommissie over het in te 
stellen onderzoek en het daaruit op te maken plan voor de veiligheid en het vervoer in de 
gemeente en in de toekomst. Het platform bracht meerdere suggesties voor opname in het 
plan naar voren waarvan de belangrijkste zijn: nadrukkelijk betrekken van de plaats en ruimte 
voor de voetgangers en goede aandacht voor de communicatie. Eén en ander is vastgelegd in 
een brief naar de gemeente. 
- Het DB heeft een gesprek gevoerd met de architect en de organisator van alle activiteiten 
rondom de renovatie van 240 woningen van QuaWonen. Overlegd is met name over de te 
volgen lijn en mogelijke participanten voor dit ( ook ) project ter bevordering van de sociale 
samenhang. Het DB maakt nog een afspraak met QuaWonen over de renovatiewijken.  
          Actie: DB 
- Op de uitnodiging van de PvdA is niet ingegaan. 
-Het verzoek van Mezzo de lokale politiek te benaderen over de verwachte ontwikkelingen in 
de informele zorg is geen issue voor het platform  
- De bijeenkomst in de Kajuit had veel positieve belangstelling. 
- Intussen heeft één kandidaat-lid zich teruggetrokken om reden van mogelijke strijdende 
belangen in haar werk en het platform. Zij blijft evenwel voor het platform aanspreekbaar. 
 
 
3. Het verslag van de 72e vergadering wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van het verslag 
staat nog open: 
-. De aanschrijving van de bonnen inzenders/caiway    Actie: secretaris 
-. Voorstel studiedag/middag. DB komt met voorstel/datum de normale vergaderdag in 
september, dus 24 september. Gedacht wordt aan inzet van Movisie. 
-. Afronding overleg met wijkteam politie en de .secretaris 
- behandeling/invulling/taakverdeling jaarplan 2012/13, zie ook de activiteitenplanning 2013. 

Actie:allen. 
 
- De heer Schouten wordt benoemd tot penningmeester. 
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4. De verwarring tussen de Wmo-adviesraad en het Seniorenplatform over de werkgroep 
domotica is nog aan de orde. Dit ondanks de brief van de voorzitter. 
Nader gesprek DB met de ambtenaar wordt afgesproken                       Actie:DB 
 
In grote lijnen is de positie van het seniorenplatform als volgt: 
a. de deelnemende platformleden deden in de gezamenlijke werkgroep mee tot uitbrengen van 
het rapport. 
b. dus de proefopstelling is een actie van de Wmo-adviesraad en het Meldpunt. 
c. de heldere notitie van de gemeente over domotica is in dank ontvangen. 
d. de gemaakte koppeling tussen glasvezel en domotica is o.i. geen juiste. 
    de uitsluiting van investeringen ICT is helder, maar waarschijnlijk onhaalbaar. 
e. evenwel blijft het seniorenplatform de weg van een onderzoekstraject naar de toekomst toe 
vervolgen. Daartoe zijn 3 leden van het platform betrokken. 
f. Doelstelling is na te gaan of en zo ja welke toevoegingen er in het gemeentelijke stuk ( n.b. 
het is geen nota!) nog nodig zijn dan wel gewenst. 
 
 
5.Het jaarplan 2014 moet voor 1 juli a.s. bij de gemeente worden ingeleverd. 
Volgende vergadering zal dit direct na de opening worden geagendeerd. 
 
6. De voorzieningen discussies op diverse terreinen zijn door enkele leden gevolgd. Op dit 
moment is er weinig over te melden. Er komt nog een middag sessie van de gemeente. 
 
7. In de programmagroep Woonservice wordt door alle betrokkenen hard gewerkt aan een 
nieuw vervolg nu het officiële deel met ondersteuning van buitenaf gaat vervallen. De 
vertegenwoordiging vanuit het platform is overgedragen aan N.Lindeman. B. Bakker is haar 
plaatsvervanger. De voorzitter draagt zorg voor begeleiding. 
 
8. Het projectplan kwetsbare ouderen en de notitie over wijkverpleging komen volgende maal 
op deze agenda terug. Mogelijk ook nadere info over de verdere integratie van de AWBZ. 
 
9. De secretaris heeft een basis stuk geschreven van het jaarverslag 2012. De heer Schuurman 
is gevraagd mee te lezen terwijl de voorzitter o.m. het hoofdstuk “woonservice” nog zal 
uitwerken. DB heeft mandaat verslag vast te stellen en op te sturen naar de gemeente. 
 
10. De functieomschrijving voor de nieuwe voorzitter is door de selectiecommissie 
besproken. Hierna gaat een advertentie naar de Yssel en Lekstreek en Het Kontakt terwijl 
e.e.a. ook op de sites van de gemeente en het platform zullen worden opgenomen. 
De nieuwsbrief is vertraagd als gevolg van nog te weinig artikelen. Bijeenkomst wordt 
gepland. Eerst komende verschijning is nu juni a.s.  
 
 
 
 
 
Concept 03/05/2013/thsb 
   22/05/2013/gk 
 
 


