
Verslag van de 134ste vergadering van het Seniorenplatform 
24 september 2019 in de Tuyter 
 
1. Opening door de voorzitter 

Een tweetal mogelijk nieuwe leden wordt welkom geheten en stellen zich voor. 
 

2. Mededelingen 
De studiedag vindt plaats op 30 oktober a.s. Tijdstip van het bezoek aan Grote Kruising nog 
niet bekend. 
Nieuwsbrief van november/december:  

Het winterprogramma van Krimpenwijzer wordt opgenomen. 
Artikelen over werving vrijwilligers, uitvoeringsnota verward gedrag, kookclub, walking 
basketball, financieel veilig ouder worden, Kerst/Nieuwjaarswens. 

 
3. Jaarlijks bezoek ouderenadviseur Krimpenwijzer 

Speerpunt is “present werken”. Laagdrempelig spreekuur elke week in AH loopt goed. 
Preventiebezoeken aan huis bij 75+ers loopt nu 10 jaar. Helaas loopt aantal vrijwilligers terug 
door veel voorbereidend werk.  
Er is gezien de vraag een tekort aan “maatjes”. Wervingsactie start in november 
Het vrijwilligerscompliment in december krijgt een andere opzet  
De gemeente denkt positief mee over de welzijnsproblematiek, hetgeen wordt gewaardeerd. 
 

4. Verslag 133e vergadering 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

5. Overleg met ambtenaar Sociaal Domein 
Beleidsnota woonvisie 

Planning is achterhaald. Enquête-brieven aan bewoners zijn verzonden. Voornemen 
dat de nota in mei 2020 bestuurlijk is afgerond. 
Er vindt een sub regionale raadsconsultatie plaats over de visie huiselijk geweld. Het 
platform wordt hiervoor uitgenodigd. 
Het platform krijgt een uitnodiging voor overleg over de huisvestingsverordening. 
Er wordt een afspraak gemaakt met Qua wonen over de ontwikkeling van Centrum-
Zuid. 

 Preventieprogramma 
  Werkgroep heeft reactie gegeven. 

De gemeente heeft een regionaal preventieakkoord gesloten. Een aantal 
onderwerpen worden regionaal opgepakt, maar met een zelfstandige gemeentelijke 
bevoegdheid.  
De verschillen met het huidige programma zijn gericht. Allen vinden er 
accentverschillen plaats zoals geestelijke gezondheid en eenzaamheid onder 
jongeren.  
Voor preventie is ook de woning en de woonomgeving belangrijk. 
Val preventie blijft ook een aandachtsgebied. 
Het concept preventieprogramma wordt voorgelegd aan het platform. Hierbij ook 
aandacht aan resultaten van het vorig programma. 
Voor eenzaamheidsprojecten zou rijksoverheidsgeld beschikbaar zijn. 
De preventiematrix zal aan het platform worden toegezonden. 
Vraag is of er in Krimpen zwerfkinderen zijn. 
 
 
 



6. Bezuiningsvoorstellen B&W 
Positief is dat er een integrale afweging heeft plaatsgevonden.  
De voorzitter zal een reactie namens het platform verzenden 
 

7. Uitgaande en inkomende stukken 
Worden voor kennisneming aangenomen. 
Nagekomen: 
- Email gemeente over collectieve inkoop woningaanpassingen 
-  

8. Kandidaat-leden 
- De aanwezige mogelijke nieuwe leden van het platform zullen de voorzitter informeren of zij 

kandidaat-lid willen worden. 
- Website beheer 
Het werkgroepje website beheer heeft 23 oktober voorlichting over eigen invoerprogramma 
thuis bij de voorzitter. 
 

9. Overleggen 
4 oktober overleg over respijtzorg met voormalig staatsecretaris op initiatief respijthuis 
7 oktober overleg over regionaal preventieakkoord 
15 oktober overleg met de Zellingen over woonzorgvormen 
17 oktober overleg over sportakkoord 
 

10. Werkgroepjes 
Het systeem met werkgroepjes wordt gewaardeerd en werkt. 
 

11. Financiën 
De 5e en laatste termijn van de aflossing van de traplift in de bowling is aangereikt. 
Een ieder wordt verzocht declaraties in te leveren. 
 

12. Sluiting 
Volgend overleg 29 oktober 2019, 9.30 uur in de Tuyter  
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