
 
 
 
VERSLAG van de 55e vergadering van het Seniorenplatform, 
gehouden op dinsdag 27 september 2011, aanvang 09.30 uur ten Stadhuis. 
 
 
1. De voorliggende concept agenda werd aangevuld met het   onderwerp   “Genero”onder 
punt 7. Later tijdens de vergadering voegde Dorothé Bordes zich bij het gezelschap om te zien 
of zij naar haar gevoel zou kunnen passen in het platform. 
Besloten werd een brief naar B&W te zenden met informatie over de bezinningsdag , de 
evaluatie OuderenProof en de nieuwe samenstelling van het Seniorenplatform.                                                
Actie: Secretaris.                  
Een gesprek met de Burgemeester moet nog plaats vinden.                           Actie: Secretaris. 
 
2. Een ieder vond de avondbijeenkomst waar aftredende leden afscheid namen en nieuwe 
leden werden welkom geheten uitermate zinvol en plezierig. 
 
3. Het concept verslag van de 54e vergadering werd met enkele aanvullingen akkoord 
bevonden. 
Naar aanleiding van punt 5 uit het verslag: de gemeente heeft mede n.a.v. onze reactie een 
communicatie werkclub ingesteld. De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden 
terwijl wij een mogelijk overzicht van slagwoorden m.b.t. het woon service programma 
hebben ingediend. 
 
4. Het verslag van de dagbijeenkomst van 30 augustus is met enkele opmerkingen door de 
voorzitter aangevuld. 
Dit stuk zal – mede- moeten dienen voor de verdere uitwerking van taken en prioriteiten. 
 
5. Een eerste discussie naar aanleiding van 30 augustus werd gevoerd: 
Inzake de prioriteiten werden genoemd: 
- veiligheid, - gezondheid, -belbus,- “vier het leven”, - collectief vraaggericht vervoer,-zie 
ondermeer vervoersplan. 
Rond de taken en taakgroepen ontwikkelde zich eveneens een discussie: 
a. gewenst was een aparte penningmeester  Ben Koffijberg meldde zich aan. 
b. de vertegenwoordiging in het Wmo beraad: Bep Rinkel gaat dit doen met ondersteuning 
van Thom. voor een beperkte periode. 
c. taakgroep communicatie: Thom,Ger,Ben deze groep is tevens werkgroep site en redactie 
nieuwsbrief, beide aangevuld met Cinthus van Keulen. 
d. woon service, bestuur Ger. 
D1. wonen: Toon 
D2 dienstverlening Jo en Riet. 
D3 participatie: Jo en Yda. 
D4 zorg: Yda en Bep 
In de volgende vergadering zal e.e.a. verder moeten worden bestendigd.       Actie: Allen. 
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6. Het door de voorzitter uitgewerkte Werkplan voor 2012 wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 
Zie relatie tot agenda punt 5. 
 
 
7. Van de Stichting Kabel TV is een brief ontvangen inzake de verdeling van de resterende 
gelden bij de opheffing van de Stichting. Wij zullen antwoorden in de lijn van ons eerder 
ingenomen standpunt.                                                                                 Actie:Secretaris.  
 
Verslag Alzheimer café werd kort besproken. Dit met enige verbazing. 
 
Het Genero project maakt deel uit van een nationaal programma ouderenzorg. Het is reeds 
gestart in 2004. 
Het wenst de zorg van kwetsbare ouderen te verbeteren dit mede door Universiteiten te 
betrekken (afstudeer projecten) en aldus onderzoek te doen. 
Kern wordt gevormd door het feit dat 30% van de ouderen zieker het ziekenhuis verlaten dan 
toen zij werden opgenomen. Er vinden veel bijeenkomsten plaats met professionals. 
Wellicht is het komende eindrapport voor ons van belang mede gezien de mogelijke regionale 
projecten. Eén der leden houdt de vinger aan de pols. 
 
De overige punten onder 7 zijn wegens tijdgebrek niet aan de orde geweest. 
 
 
 
 
 
17.10.2011/thsb. 
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