Verslag van de 114e vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel
Dinsdag 29 augustus 2017 in de Tuyter
Aanwezig: Mathieu Baltissen voorzitter, Thom Bakker, Jo Schuurman, Nellie Lindeman, Willemjan
Schouten, Dika van der Giessen, Ties van Riel, Cor Kraak, Emilie van der Kraan, Christa Huis in 't
Veld
Afwezig: Bep Bakker
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. de voorzitter opent de vergadering
2. de volgende vergadering zal de (nieuwe) taakverdeling besproken worden. M.n. voor de
Nieuwsbrief en voor de website is ondersteuning / vervanging van Thom noodzakelijk.
Lijstje met de aandachtsgebieden en de verantwoordelijke personen (2015) wordt bekeken:
communicatie, sociale samenhang, dienstverlening, wonen, zorg, dagelijke bestuur.
3. n.a.v. notulen juni
– in oktober komt een voorlichtingsbijeenkomst over brandveiligheid voor ouderen
– het overleg met Genero over eventueel partnerschap is gaande
– Thom heeft binnenkort overleg met de financieel verantwoordelijke van Crimpenersteyn
– wie gaat/gaan het onderwerp 'bijzonder vervoer' aanpakken?
4. De themasessie over veilige woon- en leefomgeving wordt bijgewoond door Dika op 3 oktober
en door Mathieu op 5 oktober – zie eerdere mail.
5. Sabine van Bruggen, ouderenadviseur Krimpenwijzer praat het platform bij over de stand van
zaken van de preventieve huisbezoeken bij senioren.
– er wordt nu gewerkt met de nieuwe vragenlijst
– vanaf 75 jaar een 3-jaarlijks bezoek op vrijwillige basis
– bij 80 plussers is er meer behoefte dan bij 75 plussers
– er is een terugloop van het aantal huisbezoeken, de reden is niet bekend. Dit jaar tm augustus 225
bezoeken
– het meest besproken onderwerp is 'wonen'
– er wordt gedacht aan groepsinformatie-bijeenkomsten
– met coach / maatjes project komt op gang, opgeleide vrijwilligers gaan aan de slag
– er is veel vraag naar maatjes maar er zijn te weinig vrijwilligers
– werving van vrijwilligers via de Vrijwilligersacademie
6. Evaluatie Krimpenwijzer – document in eerdere mail
– de website is nog steeds onoverzichtelijk
– overduidelijk zou moeten zijn wat Krimpenwijzer doet en kan
– 'bejegening' is een belangrijke kwestie
– in het a.s. overleg met de wethouder worden het resultaat van dit onderzoek en het vervolg
besproken
7. Buurtschouw 30 augustus – zie eerdere mail
Nellie en Dika nemen deel aan deze buurtschouw
8. Workshop zwerfafvalplan 18 september – zie eerdere mail
Thom en Dika nemen hieraan deel
9. Wonen voor ouderen met nodige zorg naar aanleiding van diverse klachten en opmerkingen
– er zijn te weinig huizen beschikbaar voor vrije huur
– er zijn geen serviceflats beschikbaar.

– punt van overleg met de wethouder
10. Klachten over afval worden door Thom doorgeven aan Peter van de Bogaart
11. Diverse onderwerpen besproken door Mathieu en Irma Remeeus
– de wijkverpleging S1
– beleid t.a.v. dementie – rapport over beleid in Bladel wordt doorgegeven door Jo/Thom
– de follow-up van het onderzoek naar de bekendheid + de communicatie van Krimpenwijzer
– er komt een Welzijnsgids met alle activiteiten in de Gemeente
– de Eenzaamheidsprojecten met de suggestie de naam te veranderen bijv. in 'Verbinding'
– Crimpenersteyn, mantelzorg, de invalidenparkeerkaart, het Sociaal Domein
12. De Nieuwsbrief is net verschenen. Een hele prestatie gezien het magere aanbod van
onderwerpen
13. Mathieu, Willemjan en Christa hebben 4 september overleg met wethouder Oosterwijk over:
– evaluatie Krimpenwijzer
– Kracht van Krimpen en hoe nu verder
– ontwikkelingen Crimpenersteyn
– projecten die stagneren (mantelzorg, ondervoeding ouderen, huiselijk geweld, weduwe en
weduwnaar)
– wonen in combinatie met zorg voor ouderen in Krimpen
14. Financiën – Willemjan
– van de subsidie is nog 2.500 euro te besteden, wat overblijft gaat naar de reserve
– de verantwoording van de subsidie 2016 is akkoord bevonden
– regeling met Qua Wonen over de mede-financiering van het openbaar toilet
– regeling derde termijn van de lening voor de traplift van de bowlingclub/biljarters.
15. Adviesraad Sociaal Domein
Mathieu zal Thom opvolgen in 2018
16. Rondvraag
– Jo bezocht de informatieve raadsvergadering over o.a. het jaarverslag van de Ombudsman en een
presentatie 'Veilig thuis'
– Emilie: Vijverhof in Capelle ad IJssel verhuurt zorgappartementen. Goed bij de verzekering
informeren of dit wel vergoed wordt. Dit is vaak niet het geval.
Volgende vergadering dinsdag 26 september, 9.30 in de Tuyter.
Afwezig: Nellie, Dika, Christa
CH augustus 2017

