
VERSLAG VAN DE 90E VERGADERING VAN HET SENIORENPLATFORM, 

 

Gehouden op dinsdag 27 januari 2015, aanvang 09.30 uur, in de Tuyter. 

 

1. alle leden van het platform waren aanwezig. De voorzitter heet in het bijzonder welkom het 
nieuwe lid Patricia van Gelderen-van den Boom.  Toegevoegd aan de agenda onder punt 3 
werden: de nieuwsbrief, dank mail Mevr. Rinkel en Qua Wonen fonds actie. 

2. Ter introductie voor het nieuwe lid volgde een intro ronde. 
3. –de erkenningssubsidie (brief) voor 2015 is ontvangen. Rest een verslag over 2014. Actie: 

secretaris. 

- De opzegging van de postbus door de curator van het Meldpunt is gecorrigeerd. 

- de vergaderingen zijn tot en met juni gereserveerd in de Tuyter na overleg ten stadhuize. 

- de biljart lessen voor jongeren door ouderen kreeg mooie pers aandacht. 

- de publiciteit rondom de Krimpenwijzer werd besproken. Nadeel is toch de enige aandacht 
voor internet contact. Is besproken door secretaris met communicatie. 

- door de foutieve ICT behandeling hebben diverse adressen van senioren meerdere 
nieuwsbrieven ontvangen. Ruim honderd senioren namen de moeite dit zowel per mail als 
telefonisch bij de secretaris te melden. Uiteraard is uitleg gegeven. Tevens kon gelijk 
nagevraagd worden de lezers opvattingen. Deze waren zonder uitzondering positief tot zeer 
positief. Ruim 40 nieuwe adressen zijn tevens genoteerd.  

- Mevr. Rinkel zond alle leden van het platform een bedankje voor de plezierige avond bij 
haar terug treden. 

- Qua Wonen heeft een nieuw fonds in het leven geroepen om bewoners activiteiten te 
ondersteunen. Publicatie hiervan ook op de site www:seniorenkrimpen.nl.   

                                                   

4.Het verslag van de 89e

 Als acties blijven staan: aantal verpleegbedden in onze gemeente.   

 vergadering werd akkoord bevonden. 

                                            Eventueel nadere uitleg presentatie december.  

4. Het DB heeft overleg gehad met de nieuwe manager van ContourdeTwern. Zie het 
desbetreffende verslag. Hier staat nog op de agenda: analyse effecten huisbezoeken, resp. 
de voortgang hierbij. De vraag over openbaar vervoer naar Waalhoven zal door de secretaris 
worden beantwoord: Belbus. 

5. De secretaris leverde een discussie stuk over de reserves van het platform. Diverse 
gedachten kwamen over tafel. Vervolg eerstkomende vergadering. 

6. Ten aanzien van de werkstructuur van het platform lagen drie stukken voor. Eén hiervan de 
bronnenlijst werd met personen ingevuld. Uitwerking: secretaris. Dhr. Schuurman kijkt naar 
de samenhang van dit stuk met de activiteitenlijst. Het geheel zal nog nader op de 
eerstkomende vergadering worden geagendeerd. 



7. Niets meer in de rondvraag aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, na het 
besluit de februari vergadering niet te laten doorgaan. Ten aanzien van de reservering neemt 
de voorzitter actie. De voorzitter is tevens voor de Adviesraad Sociaal Domein aanspreekpunt 
tijdens de afwezigheid van de secretaris. 

 

 

28/01/2015/thsb./def.31.03.2015. 

 

 

 

               


