
VERSLAG van de 76e vergadering van het Seniorenplatform, 
gehouden op Dinsdag 30 juli 2013,aanvang 09.30 uur, Gemeentehuis. 
 
 
 
1.  Behoudens de Heer Schuurman ( vakantie) is het platform compleet aanwezig. 
De agenda wordt als voorliggend aangehouden. 
 
 
2.  - De bijeenkomst van de jubilerende PCOB op zaterdag 24 augustus a.s. zal worden 
bezocht. 
Opvallend is wel dat de afgelopen jaren niets van de PCOB is vernomen. 
     - De rapportage wijkschouw gaat naar de volgende vergadering. 
     - Het bericht van de Gemeente inzake de definitieve vaststelling van de erkennings 
subsidie voor 2012 is ontvangen. 
     - Voor de bijeenkomst van Zorgbelang “Van afwachten naar aanpakken”, op 16 en 23 
september a.s.,is geen belangstelling.  
 
 
3.  – Het visie document “sociaal domein is in de Raad vastgesteld met één motie inzake de 
“couleur locale”. Wel noemden alle partijen in positieve termen de uitgebrachte adviezen van 
het Seniorenplatform en Wmo-Adviesraad. Het is nu zaak attent te zijn op de eventuele 
opvolging van de adviezen.                                                                                    Actie:Allen. 
     - Een snelle actie is ondernomen om de senioren adviseur te vervangen. Medewerking 
gaven Bep,de voorzitter en de secretaris. Een prima actie van de ambtenaren in samenwerking 
met het Seniorenplatform. 
     - Over de mogelijke programma van de afsluitende “Woonservice”bijeenkomst op 14 
november a.s. gaf de voorzitter een toelichting. 
     - Twee leden bezochten Tiendhoven intensief. Men trof goede zorg aan en gelukkig geen 
negatieve bevindingen. 
     - De affaire m.b.t. de buurtcoach zal het DB overwegen nog contact op te nemen met de 
wethouders. Thom,Christa en resp Bep zullen eventueel met de buurtcoach overleggen. 
     - Afspraak Crimpenersteijn blijft staan.                                                               Actie:DB. 
     - Aan het adressenbestand dienen de leden van de Wmo-Adviesraad te worden 
toegevoegd’ 
Te overwegen valt om ook de politieke partijen toe te voegen.                                  Actie:DB 
 
 
4. Het verslag van de 75e vergadering werd zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
 
5. De activiteitenplanning /domotica/aanpak sociale cohesie, naar volgende vergadering. 
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6. Min of meer ad hoc is op ambtelijk niveau een groep bijeengebracht om de communicatie 
rondom/van de decentralisatie en kanteling voor te bereiden. Op de vraag of het 
Seniorenplatform een deel van de voorlichting met name die naar de senioren toe op zich wil 
nemen wordt positief beslist. De gemeente is en blijft evenwel verantwoordelijk voor de regie 
van en de communicatie naar de bevolking toe. 
 
 
7.  Voor de eerstkomende nieuwsbrief zijn nu een 5 tal onderwerpen genoemd. 
     De secretaris heeft het jaarverslag van de Ombudsman gelezen. Het aantal aanvragen uit 
onze gemeente is nihil. 
     Voor de rondvraag was ampel tijd. 
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Concept: 25.08.2013/thsb 


