
Verslag van de 85ste

24 juni 2014 in het Facet. 

  vergadering van het Seniorenplatform, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Afwezig: Bep Schippers  wegens  vakantie. 

1.Opening en vaststelling definitieve agenda. 

Agendapunt 9 moet het tussen haakjes genoemde vervallen. 

2. Uitgaande en ingekomen correspondentie en afspraken. 

         - Bowlingbaanlening. 

Concept 2 wordt aan de leden voorgelegd en zal, indien er geen veranderingen worden aangedragen  
eind deze week ter ondertekening worden  aangeboden. 

- Overleg wethouder. 

Deze zal 8 juli a.s. om 13.30 plaats vinden. Christa, Willem Jan  en Thom zullen hierbij aanwezig zijn. 
De secretaris zorgt voor een bespreek agenda. 

- Overleg Qua wonen. 

Dit gesprek heeft 23 juni j.l. plaats gevonden. 

De woonservicebijeenkomst is vervallen en wordt  verschoven naar sept/okt. Dit is geen goede 
ontwikkeling. Wij dienen hier een stevige vinger aan de pols te houden. 

Op onze volgende vergadering op 26 augustus  komt QuaWonen een toelichting  geven over de 
plannen rondom en op de grond van de voormalige Princesseflats

- Bijeenkomst huiselijk geweld. 

. 

Het is een onderwerp waar nog heel  veel  taboe op rust. Wij zoeken nog naar aanknopingspunten. 

- Nieuwsbrief 

Deze ligt bij de drukker. Verwacht wordt verzending 1e

Eventuele opmerkingen  op de volgende vergadering bespreken. 

 week van juli. 

- Vergadering juli 

Deze komt te vervallen . In september wellicht een extra vergadering. Dit als gevolg van de 
verwachting dat de Gemeente met diverse stukken komt m.b.t. de decentralisatie. 
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3. Verslag 84ste

Deze worden door Christa aangepast en doorgezonden voor de site. 

vergadering. 

 

Een verzoek van Thom aan allen om onze website nog eens goed te bekijken. 

4. Antwoorden vragen gezondheidsrapport. 

Jo heeft e.e.a. toegelicht. De gemeente heeft op onze vragen prima geantwoord. Dus geen aanleiding 
tot verdere actie. 

5. Activiteitenlijst en prioriteiten. 

Thom zal José van het voormalig meldpunt een bedankbriefje  sturen met een cadeaubon. 

- Eenzaamheid heeft grote aandacht. Nu ook van B&W. 

       -      Over huiselijk geweld is in Rotterdam een rapport gemaakt. ( volgt mogelijk) 

6. Schema ‘Kracht van Krimpen”: 

Willem Jan krijgt alle spullen van Thom voor 12 juli a.s. 

Hij bouwt de stand op met hulp van Bep. 

Om half 12 komt Emilie en Jo komt `s middags en zal de stand  met hulp van Emilie weer afbreken. 

7. Evaluatie domotica 

Sabine van Bruggen heeft alles  in handen van Domotica. Thom zal dit onderwerp natrekken. 

8. Voortgang en verwachtingen van de decentralisatie. 

Hoofdlijnen: 

AWBZ wordt overgedragen naar de nieuwe  WMO. De gemeente wordt hier verantwoordelijk voor. 
Zoals ook voor de uitvoering van de Jeugd wet. 

Beide wetten worden min of meer gebundeld door de participatie wet ( iedereen moet in de 
maatschappij meedoen) . Tevens is hier opgenomen het onderwerp “werk en inkomen”. Totaal dus 
het sociaal domein. 

Uitgangspunt is zelfredzaamheid en meedoen. 
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Het senioren platform heeft zich sterk gemaakt voor 1 balie en deze is nu in het gezondheidscentrum 

verwezenlijkt per 1 juli. 

 

 

 

De verwachtingen zijn dat deze decentralisatie de volgende gevolgen heeft: 

a) Dichterbij de bevolking 

       b)   Minder complex 

       c)  Geld besparen.( groei in kosten 0 plus ca. 8 miljard op basis 2013 ) 

9. Rondvraag. 

Emilie vraagt of het mogelijk is gratis openbaar vervoer voor ouderen te regelen. 

Dit is al 2 keer aan de gemeente gevraagd en 2 keer door de Gemeenteraad afgewezen. 

Jo vraagt hoe het zit met  functies van de wijkcentra`s. 

Afstemming van het beleid op dit punt vanQuawonen en de gemeente is o.i. gewenst. 

Wij nemen initiatief. 

 

 

 

EvdK/ThsB/30.06.2014 
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