
Verslag van de 138ste vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 

Dinsdag 25 februari 2020 in de Tuyter 

 

 

 

1. Opening door de voorzitter. 

 

2. Mededelingen: 

 

 - Regionaal Plan van Aanpak Doordecentralisatie Maatschappelijke opvang en Beschermd 

Wonen:  niet echt gericht op senioren 

 

 - Onduidelijkheid m.b.t de brochure mantelzorg: er zijn 2 brochures, een over 

ondersteunende zorg voor mantelzorgers en over respijtzorg. Respijtzorg is een onderdeel van 

mantelzorgondersteuning.  

 

- Zwembad: Er is een positieve reactie ontvangen van manager. Dit n.a.v. onze brief over de 

beperking van openingstijden vrij zwemmen. Secretaris en penningmeester gaan gesprek aan. 

(noot: is niet doorgegaan vanwege corona) 

 

- Plan van aanpak Verward gedrag: de voorzitter dank voor de inbreng voor het advies. 

De voorzitter heeft een prima informatief gesprek gehad met enkele ambtenaren over de 

materie. Janny Twisk is de manager rondom zorg en veiligheid van de gemeente; 

 

- Michel Noorlander gaat naar economie, maar neemt woonruimtezaken mee. Dus we blijven 

in contact inzake o.a. de woonvisie. 

 

3. Verslag notulen: 

Notulen worden met een enkele aanvulling goedgekeurd. 

 

4. Donaties aan eenzaamheidsprojecten: 

-  € 1000,00  subsidie voor de eenzaamheidsprojecten 

-  Inloop de IJssel: veel meer gericht op inhoud van zorg 

-  Inloop de IJssel Vijverhoek: meer eenzaamheidsproject: dit gaan we subsidiëren.  

-  Café van Toen en Nu: tegen eenzaamheid: is een zeer goed lopend project. 

-  Bakkie doen is beschikt. 

 

Gemeente heeft drie beschikkingen afgegeven. Nog niet die van Een tegen eenzaam. Hierbij 

spelen de volgende vragen: 

- wat wordt de inhoud van het project 

- hoe bereik je de doelgroep 

- wie coördineert 

- wat is de juridische status 

Er wordt contact gelegd met de Zonnebloem; 

De voorzitter neemt contact op met Krimpenwijzer; 

Onderzocht gaat worden of er nog toekomst is voor het project. 

 

5. Ondertekening sportakkoord op 25 januari: volgen en nagaan hoe wij onze input kunnen 

laten realiseren. De voorzitter coördineert de foto en zorgt voor het logo.  

 



 

6. Seniorenplatform. 

 

- Aandachtsgebieden: is een dynamisch stuk. 

Regelmatig op de agenda van de vergadering plaatsen. 

 

- PCOB: voorzitter is benaderd door voorzitter PCOB de heer Van Middelkoop. 

Uitnodigen om deel te nemen aan het Seniorenplatform. 

 

- 23 april: presentatie veiligheid in het gemeentehuis van 15:00 uur tot 16:30 uur. 

Voorlichting blijft nodig. 

 

- Financiën: eindafrekening en jaaroverzicht. Zijn gereed. Na akkoord overzicht financiën van 

CotourdeTwern door onze penningmeester kan het naar de gemeente.  

 

7. Werkgroepen: 

- Zorg/gezondheid: (via de email)  inhoudelijk prima advies. 

 

-Doordat de coalitie vorming stagneert, blijft er veel liggen: op een aantal onderwerpen 

stagneert daardoor ook onze adviezen, zie bijv. ons trauma voor het toilet bij de speeltuin 

Middenwetering! Loopt al vele jaren. De aangeschafte AED blijft daardoor ook op de plank 

liggen. 

 

- Preventieakkoord ligt stil door de functiewijziging van de betrokken ambtenaar. Opvolger 

wordt geworven. 

 

- De bezuinigingsoperatie op WMO vervoer kan ook senioren treffen: per rit moet nu betaald 

worden. De eigen bijdrage is gebaseerd op het laagste tarief openbaar vervoer. 

 

8. Bibliotheek wil een gesprek met seniorenplatform: voorzitter en secretaris op 5 maart 

overleg met de manager. (noot: is niet doorgegaan vanwege corona) 

 

9:  Rondvraag en sluiting van de vergadering. 

 

-Voor de nieuwsbrief: kijk voor een eventueel geschikt artikel. Als je iets tegenkomt. 

 

- Artikel over verblijfsduur verpleegtehuizen wordt gescand en doorgestuurd  

 

Volgende vergadering: 31 maart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


