
Verslag 126ste vergadering Seniorenplatform dinsdag 30 oktober 2018 in de Tuyter. 
 
 
1:  Opening voorzitter 
 
2:  notulen worden goedgekeurd van de 125ste vergadering. De voorzitter zal ze op website plaatsen. 
 
3: Ingekomen stukken: Buurtschouw Kruidenbuurt 31 oktober, Willem Jan zal zeker gaan, mail info 
over cursus “ omgaan met stress”, en nieuwsbrief Stem van Krimpen. 
Geen uitgaande post. 
 
4: 10.00 Komt Ellen van den Hoogen, praktijk ondersteuner ouderenzorg (Poh-o). 
Zij vertelt ons wat haar werk inhoudt, zij werkt 3 dagen per week en is in dienst voor alle 
huisartspraktijken in Krimpen a/d IJssel. Krimpen is een vergrijzende gemeente, en Krimpen heeft 
vooral veel ouderen ouder dan 90 jaar! Vooral de veranderingen die zijn door gevoerd door de 
overheid maakt het niet eenvoudig voor deze groep, zij zijn vaak eenzaam. 
Natuurlijk werkt zij ook samen met Krimpenwijzer. Als het nodig is kunnen we haar altijd benaderen. 
 
5: Diverse overleggen: 
- De voorzitter is bij het laatste overleg geweest “Krimpen inclusief”, hij was onder de indruk hoe 
enthousiast iedereen was en wat ze bereikt hebben. De “ambassadeurs” en “koplopers” blijven .  
- Overleg gemeente: over het Collegewerkprogramma valt nog niet veel te zeggen. De uitwerking 
wordt afgewacht. Zonodig tijdig insteken. Advies Mantelzorg komt binnenkort. Dementie laat nog op 
zich wachten. Nieuwsbrief wordt kort besproken.  
- 4 december is er overleg over Crimpernersteyn in Rijckehove om 11 uur, Nellie, Emilie en Mathieu 
zullen gaan. 
- 13 november is het overleg met Qua Wonen in Bergambacht om 9.30: werkgroep Wonen zal gaan  
 Cor, Christa, Nellie)  Mathieu gaat ook mee. 
 
6: 7 november bezoek aan Domoticahuis in Woerden om 16.30- 18.30, Korenmolenlaan 4, 3447 GG 
Woerden.  
Dika vraagt Ankie Aeyelts Averink mee, we zullen zoveel mogelijk met elkaar meerijden. 
    
7: Fittest 17 november, 
    Mathieu en Willem-Jan gaan als vrijwilligers ondersteunen. 
 
8: Er zullen nieuwe folders komen met een paar veranderingen: 55 plus wordt bv ouderen. 
 
9: Nieuwsbrief in wording. 
    Willem Jan heeft 10 brievenbussen in de gemeente geteld en gecontroleerd of en waar ze staan. 
 
10: Groene Tafel: Willem Jan is er geweest. 2x Maal per jaar wordt er een bijeenkomst gehouden. 
Toch nuttig om te gaan ook raakt het ons niet altijd direct. 
 
11: Vrijwilligerswerk: 6 november bijeenkomst op het Gemeentehuis om 17.30: Emilie en Mathieu 
zullen gaan. 
 
12: Verslagen werkgroepjes: zorggroep, zie verslag praktijkondersteuner, 
 
12.a: nagekomen agendapunt: verzoek om advies van de gemeente inzake het rapport 
Doorontwikkeling Mantelzorgondersteuning. 



Het rapport wordt positief ontvangen. Ook nu blijkt weer dat de aanpak met zowel organisaties als 
mantelzorgers erg goed werkt en leidt tot documenten die breed gedragen worden in de 
samenleving. 
De voorzitter maakt een positief advies en zal nog eens aanstippen dat het belangrijk is een goede 
campagne te houden om te voorkomen dat (niet-geregistreerde) mantelzorgers attent gemaakt 
worden op de mogelijkheden. Dit met het oog op preventie omdat na overbelasting de kans op dure 
individuele zorg toeneemt. 
 
13: Rondvraag: Emilie vertelt dat de Huishoudelijke hulpbijdrage nog geen wet is, wat gaat er 
gebeuren in 2019? 
 
14: De voorzitter sluit om 11.45 uur de vergadering. 
 
 
 
 
 


