
Verslag van de 125ste vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 

Dinsdag 25 september 2018 in de Tuyter 

–---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Opening door de voorzitter 

 

2. Mededelingen 

* de praktijkondersteuner ouderenzorg (Poh-o) Ellen van den Hoogen is door het werkgroepje 

'gezondheid'  uitgenodigd voor ons volgend overleg 30 oktober. Graag voorbereiden met info van 

'Huisartsenpraktijk Krimpen aan den IJssel' via internet. 

 

3. Ingekomen stukken 

* Buurtschouw Boveneind, 1 oktober, 15-17 uur: Mathieu en misschien Jo 

* mail info over de cursus 'Omgaan met stress' van Indigo 

* mail van 'Inloop de IJssel' met de activiteiten 

* mail met gedeelte van de jaarrapportage van Contour de Twern van Sabine van Bruggen 

 

4. Verslag van de vergadering van 28 augustus wordt vastgesteld en door de voorzitter op de 

website geplaatst. 

 

5. Domoticahuis te Woerden. Bezoek en rondleiding op 7 november van 16.30 tot 18.30 uur 

 

6. De voorzitter heeft info opgevraagd bij 'Testdag ongehinderd'. Wegens geen aanwezige 

organisaties binnen Krimpen doen wij niet mee 

 

7. 25 september is een informatieavond over de actie 'Inclusief', wordt bezocht door de voorzitter. 

Artikel voor de Nieuwsbrief wordt gevraagd 

 

8. Memo HBH: per 1 januari 2019 (afhankelijk van procedure in het parlement) wijziging betaling 

huishoudelijke hulp (landelijk). 17,50 per 4 weken ongeacht het aantal uren. Dit krijgt 

waarschijnlijk een aantrekkende werking. Aandacht voor houden. 

 

9. 18 september bijeenkomst van vrijwilligersorganisaties om te brainstormen over het 

vrijwilligersbeleid van de Gemeente. 6 november volgt een bijeenkomst met de vrijwilligers zelf. 

Op basis hiervan wordt een Nota gemaakt waarvoor o.a. aan het Seniorenplatform advies wordt 

gevraagd. Emilie en Christa bezochten deze bijeenkomst en vonden het wat oppervlakkig en dus 

weinig inhoudelijk over de visie van de aanwezige organisaties en de Gemeente. Op basis van een 

visie gebaseerd op verleden-heden-toekomst kan nl. verder beleid uitgezet worden. En dit kwam er 

op deze bijeenkomst niet uit. De verwachting is dat de beijeenkomst van de vrijwilligers zelf veel 

meer op zal leveren. 

 

10. Respijthuis. Mathieu, Cor en Emilie hebben hierover op verzoek commentaar geleverd. Deze 

nota kwam uit de lucht vallen zonder vooroverleg met de Gemeente en andere relevante 

organisaties. 

Een belangrijk issue is de juridische constructie, opzetten en werven bestuur, financiering, werving 

sponsors en het opzetten van een professionele organisatie. Dit wordt onderschat. Van belang is te 

draaien voor medio 2020 met oog op de gemeentelijke aanbesteding.  

Men rekent op zeker 70 vrijwilligers, wij hebben specifiek hier onze vraagtekens bij. 

Wat zijn de huidige mogelijkheden voor respijt voor de mantelzorgers? 

We zullen de verdere ontwikkelingen afwachten. 

 

11. 17 november vindt de Fit-test plaats. De voorzitter neem deel aan de organisatie maar misschien 

zijn er nog meer geïnteresseerden. 



 

12. Groene tafel. 10 oktober, 15.30 Gemeentehuis. Wordt bezocht door Emilie en Willemjan. 

 

13. Levende Tuin. 26 september. Wordt bezocht door Emilie. 

 

14. IJsseldijkkerkconcerten. Zie de uitnodiging in de mail en meld je aan. Het Seniorenplatform 

heeft twee jaar deze concerten gesponsord door goedkopere kaartjes aan te bieden. Dit gebeurt ook 

in 2019 (320,00). 

 

15. De werkgroep 'Sociale Samenhang' is bij elkaar geweest (Mathieu, Dika, Ties) waarvan verslag. 

Er wordt nagevraagd of er nog buurtcoaches bestaan. Aanbevolen wordt om de bijeenkomsten in 

het kader van de Eenzaamheidsprojecten wat aandacht te geven bijv. die in het Streekmuseum, 

wordt zeer gewaardeerd. 

Werkgroepje 'gezondheid' (Jo, Dika, Christa) is 2 x bijeen geweest en heeft in november overleg 

met Michel Noorlander 

Werkgroepje 'wonen' (Nelli, Cor, Christa) Is 1 x bijeen geweest. In november is er overleg met de 

directeur van Qua Wonen.  

Van de diverse werkgroepjes zijn verslagen gestuurd. 

 

16. Binnenkort heeft de voorzitter overleg met mevrouw Van der Sloot , directeur/bestuurder van de 

Zellingen waaronder Crimpenerstein valt. 

 

17. De voorzitter heeft overleg gehad met Irma Remeeus over: het Respijthuis, de Woonpas, de 

rijvaardigheidstest, Crimpenersteyn, het actieprogramma Dementie en Mantelzorgen. 

 

18. Het openbaar toilet wordt een invalidentoilet. Er zijn offertes aangevraagd. 

 

19. Diverse bijeenkomsten 

*Er zijn drie voorlichtingsbijeenkomsten geweest over  'Dementie', zeer informatief. De vierde is 

afgelast vanwege te weinig belangstelling. 

* 27 november voorlichting over de inhoud van de training 'Breinfit' 

 

20. Website en Nieuwsbrief 

1 oktober is redactieoverleg. 4 a 5 artikelen zijn in de maak over de Inclusieve samenleving, 

Synerkri, Indigo (alcohol) 

Er zijn wat wijzigingen op de website aangebracht. Wel ervoor zorgen dat er recente informatie op 

staat. 

 

21. Is het een idee om uitnodigingen en activiteiten door te sturen aan de abonnees van de 

Nieuwsbrief? Te kostbaar. Via email is slechts beperkt mogelijk (ongeveer helft van de adressen) 

 

22. Rondvraag: 

* Jo – uit onderzoek blijkt dat de participatiemaatschappij niet werkt. Zorgbehoevenden kunnen 

nauwelijks een beroep doen op familie, vrienden, buren. Wordt er nu wat gedaan met deze 

bevindingen. Jo mailt artikel uit NRC. 

* Senior Service is een commerciele organisatie die alle soorten zorgen aan ouderen verleend. Zie 

hun website 

* aandacht gevraagd voor deskundigheidsbevordering. Dat vindt plaats als we naar Woerden gaan. 

Penningmeester vraagt declaraties te sturen. Brief aan de Bowling over de aflossing is uitgegaan. 

 

23. De voorzitter sluit de vergadering na 12.00 uur. 


