
 

 VERSLAG ACTIVITEITEN VAN HET SENIORENPLATFORM 2013. 

I. ONTWIKKELINGEN BINNEN HET PLATFORM: 

 

Het seniorenplatform kwam in het jaar 2013 12 maal bij elkaar. Elf maal werd meestal in het 
Gemeentehuis vergaderd. Ruim 90 agenda punten werden besproken. 

Het aantal uitgebrachte gevraagde en ongevraagde adviezen aan Burgemeester en Wethouders 
bedroeg vijf. 

Het platform is met één lid vertegenwoordigd in de Wmo-Adviesraad. Tevens participeert het 
platform als adviseur in de groep woonservice. 

 In september werd een studiemiddag georganiseerd rond het thema sociale cohesie. Hiervoor werd 
de begeleiding ingehuurd van de Stichting Tymphaan uit den Haag. 

Dat dit een complex onderwerp is bleek wel uit de behandeling van dit onderwerp ook door 
Tymphaan. Heldere antwoorden zijn vrijwel niet te geven terwijl het bevorderen van betrokkenheid 
van burgers een uiterst moeilijke zaak is zeker bij de complexe onderwerpen als zorg e.d. Kortom wij 
zullen hier nog langjarig mee doende zijn. 

Met genoegen wordt hier geconstateerd dat de aanwezigheid van de leden van het platform op 
vergaderingen en bijeenkomsten , uitermate hoog was. 

De reeds in 2012 ingezette verjonging van de leden van het platform vond in dit jaar een afronding.  
In september nam het platform afscheid van voorzitter Ger v.d.Kruijt die 7 jaar deze functie 
bekleedde.   

In het najaar werd gedurende een prima samenzijn in het restaurant van de Krimpense golfbaan 
uitvoerig stil gestaan bij de zeven jaren dat Ger enthousiast en gedreven het Seniorenplatform als 
voorzitter heeft geleid. Tevens werd afscheid genomen van een lid dat wegens gezondheid redenen 
moest terugtreden. Helaas was er op dat moment nog geen vervanger gevonden voor de functie van 
voorzitter ondanks werving en  gesprekken met diverse gegadigden. Besloten werd dat de secretaris 
als plaatsvervangend voorzitter zou gaan optreden tot een nieuwe voorzitter zich zou melden. De 
werving hiertoe werd uitgesteld tot begin 2014. Gelijktijdig werd een tweede secretaris uit de leden 
verkozen. 

Ondanks het feit dat veel onderwerpen breed van karakter zijn werd nog steeds gewerkt met de 
navolgende taakgroepen: 

• Wonen en woonomgeving 
• Dienstverlening 
• Sociale samenhang 
• Zorg 
• Communicatie 

Overigens was het jaar op beleidsniveau een ietwat  “warrig” jaar door het uitblijven van concrete 
stappen van de Regering op het gebied van de decentralisaties. 
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 Alhoewel de gemeente haar uiterste best deed om de beleidslijnen voor zover mogelijk al uit te 
werken. Geconstateerd kon worden dat onze Gemeente zich in de voorhoede van de decentralisatie 
ontwikkelingen  bevindt , zeker t.o.v. de ons omringende gemeenten. 

 

 

2.              DE WOONSERVIVE ONTWIKKELINGEN: 

 

De externe begeleiding van het programma Woonservice werd met een bijzondere bijeenkomst in 
Het Facet afgerond. Op een speciale wijze werd teruggekeken op een vruchtbare samenwerking van 
alle betrokken partners in dit programma. Naast de Gemeente waren de partners Stichting 
Meldpunt, Qua Wonen, Havensteder, SOR, Vierstroom, De Zellingen, Lelie Zorggroep, Pameijer, 
Philadelphia Zorg, Zorgkantoor Achmea Rotterdam en uiteraard Het Seniorenplatform in de persoon 
van de voorzitter Ger v.d. Kruijt en  Hulsebosch Advies als projectleiding. 

Met name de advies inzet van het Seniorenplatform en met name de voorzitter, gedurende de 
laatste 7 jaren in dit project werd geprezen.  Tijdens de afrondende bijeenkomst trad onze voorzitter 
nog een keer in dit kader op. Dit met de presentatie  van het nieuwste digitale overzicht van onze 
gemeente en haar inwoners. 

Het boekje ”Krimpens Glans en Kans”  werd gelijktijdig uitgegeven. Dit boekwerkje geeft een prima 
overzicht van de bereikte resultaten behaald in de jaren 2002 – 2013 en de voorliggende kansen van 
de partners om de komende jaren op de stevig gelegde basis verder te werken. 

Het platform is ook in de nieuwe “beleidsmatige “voortzetting met een lid vertegenwoordigd. 

 

 

3.              BURGERPARTICIPATIE OF WEL SOCIALE COHESIE: 

 

 

Zoals reeds onder 1. verwoord is dit een complex en veelzijdig onderwerp. Via diverse onderwerpen 
tracht het platform haar steentje bij te dragen om de betrokkenheid van de met name oudere 
burgers met en bij elkaar en de gemeenschap te verstevigen dan wel te activeren. 

In het kader van de ontwikkelingen rondom de gemeente begroting voor 2014 leek zich een 
bezuiniging af te tekenen voor het huisbezoek bij met name de oudere senioren. Tevens maakte Qua 
Wonen bekend dat zij zich voornamelijk om financiële redenen moest terug trekken als financier van 
de buurtcoach. De bewoners van “BloemRijk” en de buurten Rondweg/Middenwetering vroegen het 
platform om raad en ondersteuning. Twee leden van het platform hebben na overleg met 
vertegenwoordigers van de genoemde buurten een handtekening actie helpen opzetten die door de 
bewoners zelf is uitgevoerd. Ook werd begeleiding gegeven aan perspublicaties. Het resultaat was 
een lijst van bijna 300 handtekeningen en het besluit van B&W om de buurtcoach voor 2014 in te 
passen in het welzijnsprogramma. 
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 Ook de huisbezoeken kon worden behouden voor het komende jaar door intensief overleg onder 
meer met de ambtenaren van de afdeling sociaal domein. Overigens zijn de contacten met het 
ambtelijk apparaat van de gemeente uitstekend te noemen. 

Na goed overleg vanuit het platform met Openbare Werken kon weer een wijkschouw worden 
gehouden. Gegeven onze eerdere bevindingen werd deze schouw in Boveneind West breed opgezet 
met schriftelijke uitnodiging aan alle betrokken bewoners inclusief een rapportage aan hen. 
Bijzonder bij deze schouw was wel de betrokkenheid en deelname van een groep jongeren. Mede als 
gevolg hiervan is het nu vanaf 2014 staand gemeentelijk beleid om tenminste 1 wijkschouw per jaar 
te organiseren. 

Ten aanzien van de openbare ruimte heeft het platform diverse overleggen bijgewoond/ 
deelgenomen , met name de herinrichting van de Tiendweg was hier een onderwerp , maar ook 2 
riolering vernieuwingen en gebied ophogingen/ her-stratings-projecten werd aandacht gegeven 
terwijl al zeer vroeg een ongevraagd advies werd gegeven aan B&W over het o.i. gevaarlijk kruispunt 
bij het Gezondheidscentrum.  

 

4. DIENSTEN: 

 

Begin van het jaar werd de laatste actie van het platform rondom de introductie van het glasvezelnet 
en de aanbieder van diensten hierover door Caiway bv. afgerond. Een kleine 50 inwoners ontving van 
het platform een financiële bijdrage voor de ( laatste) aanschaf van eenvoudige apparatuur. Dit werd 
gefinancierd uit het van de voormalige Stichting Kabeltelevisie Krimpen ontvangen bedrag. 

Eind van het jaar kon de werkgroep Domotica een eerste eenvoudig demonstratie paneel 
presenteren in het Gezondheidscentrum. Dit werd onthuld door  Wethouder Hofstra. 

Domotica heeft de belangstelling van  het platform. Enkele leden  bezochten diverse bijeenkomsten 
en beurzen. Probleem in verder doorgevoerde domotica is nog de opvolging van de berichtgeving 
door de zorg verleners. Het platform blijft aan dit probleem dus aandacht geven. 

Vraaggericht vervoer heeft op het punt van de mogelijke betrokkenheid van de Groene Hart Hopper 
nog geen helderheid gegeven. Wel raakte de door de gemeente gecontracteerd vervoerder in 
problemen en moest snel worden overgeschakeld naar de Connexion. 

HET MELDPUNT: 

Al gedurende een paar jaar maakte het platform zich zorgen over de continuiteit van de Stichting Het 
Meldpunt. Overigens was het contact en overleg met de leiding van het Meldpunt goed. 

Aan het eind van het jaar werd duidelijk dat een andere aanbieder het werk van Het Meldpunt zou 
gaan overnemen. Het betrof ContourdeTwern uit Tilburg. In een vroeg stadium heeft het platform 
contact met de leiding van deze organisatie opgenomen om bij te dragen op het gebied van 
communicatie en advies. 
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5. INFORMATIE VOORZIENING:   

 

Het actueel houden van de site www.seniorenkrimpen.nl vergt veel inspanning. Diverse zogenoemde 
“polls” werden geplaatst terwijl de afgewerkte polls op een pagina werden verzameld. Op zich geeft 
dit een indicatief beeld. De response varieert sterk en loop van plm.20 tot plm.100 respondenten. Te 
weinig menen wij. Nadere aandacht zal hier aan worden gegeven. 

De nieuwsbrief, die in samenwerking met de gemeente kan verschijnen, werd tweemaal uitgegeven. 
Vrijwel alle onderwerpen en de te schrijven teksten en foto’s werden aangedragen en uitgewerkt 
door de kleine redactie van het platform. Eenmaal is de nieuwsbrief bij wijze van werving naar alle 65 
plussers in de gemeente verzonden . 

 

6. COMMUNICATIE MET DE ACHTERBAN:  

 

Om gedegen adviezen te kunnen geven is het van groot belang dat het platform tracht te peilen wat 
er leeft bij de senioren in onze gemeente. Gelukkig weet men het platform wel te vinden als het  
moet. Regelmatig komen er vragen via de website bij het platform binnen die ook worden opgepakt 
dan wel beantwoord. Los daarvan wonen diverse leden van het platform diverse bijeenkomsten in de 
gemeente en de regio bij om de voelhorens uit te steken en informatie op te doen.  Regelmatig 
worden bijeenkomsten over en rondom de mantelzorg door het platform bijgewoond. Zijn er 
regelmatig contacten met de verzorging centra, met de activiteiten van het Meldpunt en worden van 
belang zijnde informatieve raadsvergaderingen bijgewoond en is  zonodig ingesproken. 

Specifieke onderwerpen om bijeenkomsten voor senioren te beleggen waren dit jaar niet mogelijk 
omdat veel informatie rondom de veranderingen in de AwbZ/Wmo, Zorg etc. nog te veel onduidelijk 
was. 

Nieuw waren de plezierige contacten met de lokale politie medewerkers. Hieruit is voorgekomen om 
diverse nieuwsbrieven een onderwerp rondom en over veiligheid in de ruimste zin te behandelen. 
Doel hiervan is enig tegenwicht te creëren tegen de ( gelukkig onterechte ) algemene gevoelens van 
onveiligheid.  

 

7. FINANCIELE VERANTWOORDING:   

In een aparte bijlage worden de financiën van het seniorenplatform over het jaar 2013 gespecificeerd 
weergegeven.  

De totale subsidie voor 2013 bedroeg 5.387,= euro. De totale uitgaven waren 5.754,81. 

De overschrijding van ruim 400,= euro worden afgedekt door de reserveringen op de balans. 

Voor het overige wordt naar de brief en bijlagen aan B&W verwezen. 

Het Seniorenplatform, Krimpen aan den IJssel, 29 april 2014. 
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