
Notulen Senioren platform 26-3-2019, 130ste vergadering. 
 
 

1. Opening door de voorzitter. 
De voorzitter  vertelt ons dat Thom, onze oud-secretaris is overleden na een kort ziekbed. Gelukkig 
heeft Thom geweten dat hij een koninklijke onderscheiding zou krijgen, welke op zijn sterfdag is 
uitgereikt. We zijn allen ontdaan. En houden een minuut stilte. 
Thom is ongelooflijk belangrijk geweest voor het Senioren Platform. Samen met de toenmalige 
voorzitter  waren zij van het eerste uur en hebben een enorme boost gegeven aan het Platform.  
 

2. Mededelingen. 
Aan de agenda worden toegevoegd een tweetal ingekomen stukken, te behandelen bij agendapunt 
4: email inzake toilet en RIB inzake de balie Gezondheidscentrum. 
 

3. Verslag van 26 februari. 
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Ingekomen en uitgegane stukken. 
- Email van de gemeente inzake het toilet Middenwetering. Weer de nodige vertraging. Nu 

zelfs met een kostenplaatsje dat 40.000 euro hoger ligt. Werkgroep zal het oppakken. Graag 
stukken die voorhanden zijn naar de voorzitter. Hij zal de rol van Thom overnemen. 

- Raadsinformatiebrief (RIB) inzake sluiting  balie Krimpenwijzer in het Gezondheidscentrum. 
Er werd te weinig gebruik van gemaakt max 2 keer per week. Bijna iedereen neemt 
telefonisch contact op. In noodgevallen kan men zich wenden tot de “Vrijwilligerstafel” in het 
Gezondheidscentrum, maar is er niet voor bedoeld als het niet om vrijwilligerswerk gaat. 

 
5. Het Seniorenplatform 
- Prioriteiten 2019: De prioriteitenlijst komt zonder namen op onze website. 
- Nieuwe leden platform: wellicht oproep via de gemeentelijke pagina in de streekbladen. 

Bespreken met KrimpenWijzer. Er schijnt een website voor vrijwilligers te zijn. De voorzitter 
zoekt uit. 

 
6. Overleggen. 
- Respijthuis: 2 leden zijn bij een interview geweest betreffende het onderwerp. Bleek meer 

een academisch verhaal te zijn gericht op het afstuderen van een studente. De centrale vraag 
naar de meerwaarde en onderbouwing voor een respijthuis bleef weer onder tafel. Er bleek 
ook weinig tot geen voortgang te zijn geboekt, ondanks eerdere aanbevelingen en aanbod 
tot hulp. 

- Beleidsmedewerkster WMO: informatie gegeven over bijeenkomst babbeltrucs, overleg 
Crimpenersteijn, presentatie inloop weduwen en weduwnaars, groepsinterview respijthuis.  
Bijgepraat over doel VPK, de vrijwilligersnota en actieprogramma dementie. Informatie 
gekregen over nieuwe belidsnota Sociaal Domein. Bijeenkomst voor raad 28 maart 19.00 uur. 
Voorzitter gaat. 
Ze is akkoord met de tekst en nieuwe indeling website (semi-)commercieel. 

- VPK: is platform voor organisaties voor zorgvrijwilligers, daar vallen wij onder met o.a. Ned. 
Patientenvereniging, Maatjes schuldhulpverlening, PCOB, Belbus. Vrijwilligers hebben recht 
op  €46,— p.p.. Naast het VPK bestaat het  Platform Sociaal Domein, daaronder vallen bv ook 
sportclubs etc. 
 
 
 
 



7. Uit de werkgroepen. 
Gezondheid: 

- er is een nieuw preventie programma in de maak , er worden geen koerswijzigingen 
verwacht. 

- De proef met het griepteam: daar is weinig/geen gebruik van gemaakt. Het grote probleem is 
dat er weinig tot geen bekendheid aan is gegeven. 

- Emilie meldt dat er veranderingen zijn met de bijdrage van huishoudelijke hulp voor 
mantelzorgers. Per 1 juli vallen mantelzorgers onder de WMO, er wordt niet meer naar 
inkomen gekeken.  Valt onder het abonnementstarief. 

- Kosten (bijdrage) is afhankelijk onder welk regime de voorziening valt. Gemeenten zijn er 
mee aan het sjoemelen. Er zijn Algemene voorzieningen en Maatwerkvoorzieningen, wij 
weten niet hoe dat in Krimpen wordt gehanteerd. De voorzitter vraagt op. 
Wonen: 

- Woonvisie: er moet nog een gesprek over de omgevingswet komen. De voorzitter zoekt een 
overzichtsartikel op.  

- De voorzitter houdt het in de gaten, seniorenplatform wordt erbij betrokken. Langer thuis 
wonen wordt  belangrijk dit jaar. 

 
8. Bijeenkomsten. 
- 8 April voorlichting babbeltrucs, er zijn 59 aanmeldingen. 
- 17 juni theater dementie in de Tuyter. 

 
 

9. verslag Emilie: 14 maart is zij naar Utrecht geweest Zorg en Ict. 
Er was een enorm aanbod van producten, er waren lezingen, technieken en zorgaanbieders, een 
echte beurs. Emilie is naar een lezing van Annemieke Blokker geweest: verpleeghuis van de 
toekomst, heel in kort, een groot gebrek aan personeel, dus veel techniek, domonica nodig. 
 

10.  Nieuwsbrief: die komt van de zomer uit. 
Enkele onderwerpen:  in memoriam  Thom, zomerprogramma van de Krimpenwijzer, De belbus 
vragen om een artikel, loket levensvragen, artikel van het griepteam, ideeënbus met bv handige tips, 
bv telefooncirkel, woonpas 
 
11: rondvraag.  
Onze secretaris  is sinds december lid van de “raad tot inspiratie” . Ze heeft 1 gesprek gehad, 
sindsdien niks meer gehoord. Wel heeft ze geprobeerd contact met medeleden te krijgen tot nu toe 
geen respons, wat moet ze doen? De wethouder  bellen of de beleidsambtenaar? Geadviseerd wordt 
eerst de beleidsambtenaar te bellen. 
Emilie is uit bestuur PCOB, maar blijft wel lid van het Platform. 
Jo las in de krant over depressie bij ouderen, dat is niet hetzelfde als eenzaamheid! 
Seniorenplatform zou hier ook aandacht aan moeten geven. 
 
12: Sluiting vergadering. 
Om 11.45 wordt de vergadering gesloten. 
 
 
 


