Verslag van de 86ste vergadering van het Seniorenplatform,
Gehouden op Dinsdag 26 augustus 2014 in de Tuyter.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afwezig: twee leden wegens vakantie.
1. Opening en vaststelling definitieve agenda.
Arie Houweling is aanwezig en stelt zich voor .Hij woont 35 jaar in Krimpen. Heeft van 1978 tot 2003
een eigen bedrijf gehad .Daarna heel veel functies gehad in o.a. organisaties in/van het bedrijfsleven
en kruisverenigingen. Is nu ondermeer coördinator bij het PUM en inval reisleider bij een kleine
organisatie. De afspraak met de wethouder om te komen tot een beslissing van B&W is gemaakt.
2. Verzonden brieven en informatie.
-

Meldpunt:

Dankbrief gestuurd naar José Grandia, v.m. directeur van Meldpunt + cadeaubon.
-

Crematie:

Twee vertegenwoordigers van het platform zijn gaan condoleren op de crematie van Ben Koffijberg
-

Informatie over website Seniorenplatform

Het overzicht van het aantalbezoeken op de website www:seniorenkrimpen.nl betreffende het
eerste halfjaar , iets minder dan vorig jaar
Het gemiddelde ligt op 10 bezoekers per dag.
Op de site gegeven informatie over de wijkcentra zitten fouten in. Wordt gecorrigeerd.
Er wordt op gewezen dat diverse doorkliksites, die fouten bevatten. Ook deze zullen worden
verbeterd.
-

Verslag overleg met wethouder Marco Oosterwijk

I.v.m. vakanties staat het overleg gepland op 24 september a.s. Het verslag wordt verder voor
kennisgeving aangenomen.
Nel vraagt of het mogelijk is om de wethouder uit te nodigen op een vergadering om kennis te
maken.( gepland voor januari a.s. )
-

Mail van secretaris. 05-08-2014

Verslag overleg openbare werken inzake BloemRijk, Twee leden van het platform dragen hier
zorg voor en houden zich hier mee bezig.
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-

Wijkschouwen:

De wethouders nemen het initiatief. De beoogde veelheid is een groot vraagteken.
In ieder geval rekenen wij op betrokkenheid bij de komende nieuwe plannen van de wijk
wethouders.
3.Decentralisatie gegevens Krimpen aan den IJssel.
In Krimpen zijner 834 cliënten voor jeugdzorg, 238 cliënten voor de WMO, en . 390 wet: werk en
bijstand, 107 wet sociale werkvoorziening.
Bovendien zijn er 3 keer zoveel autistische kinderen in onze gemeente dan gemiddeld in Nederland.
Bovengenoemde cliënten- getallen komen niet één op één overeen met de geld bedragen die
dadelijk (2015) worden uitgegeven aan jeugd-,ouderen-zorg en via de participatie wet.
4. Hoe verder met domotica.
Drie leden gaan zich verder in domotica verdiepen en begeleiden.
De thuiszorginstellingen moeten bepalen welke middelen ze gaan gebruiken.
Er zijn 13 thuiszorginstellingen werkzaam in Krimpen aan den IJssel.
De subsidie, die ContourdeTwern ontvangt van de gemeente om kleine activiteiten te organiseren in
de wijkcentra voor ouderen komt per 1 januari a.s. te vervallen. Het begrip Welzijn is dus geheel
verdwenen. Oplettendheid is hier gewenst.
Thom stelt voor om met name de kleine min of meer particuliere groepen door ons te gaan
subsidiëren met het geld van Caiway. Hij komt hier in de loop van het jaar op terug als er enig
overzicht is.
5. Jaarverslagen GGD.
De taakgroep zorg is in de materie gedoken.
We zullen de ouderenondersteunster van de huisartsen uit het gezondheidscentrum uit moeten
nodigen om wat meer te weten te komen.
We bezoeken senioren, maar lopen een jaar achter. De huisbezoeken worden per brief
aangekondigd, de response is iets hoger dan 50%.
Het huiselijk geweld lijkt wel heel erg breed in haar definitie dus ook als dan in de getallen.
6. Concept WMO verordening.
Hier heeft de WMO-adviesraad veel aandacht aan gegeven. Het recht van de cliënt is matig
omschreven.De handleiding wordt als leidraad voor de nog uit te werken verordeningen gebruikt.De
rechtspositie is nog niet echt geregeld.
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7. Verslag 85ste vergadering.
Deze wordt goedgekeurd, met dank aan de opsteller.
8. Presentatie Prinsessen flats.
Deze gaat niet door omdat Qua wonen deze afspraak niet ingepland had. Verplaatst derhalve naar de
volgende vergadering.
9. Mening over Kracht van Krimpen Zwaneneiland.
Algemene indruk was, dat er meer bezoekers waren en ook een ander publiek ( misschien door de
ligging) Twee leden gaan samen op 2 september naar de evaluatie.
10. Rondvraag.
Men heeft gelezen dat er een stichting in de Krimpenerwaard is opgericht om openbaarvervoer
aan te bieden voor 1 euro per km.in de Krimpenerwaard. Veel stevigheid lijkt deze club niet te
hebben.
De secretaris vraagt aandacht voor de L.O.K. Deze omroep heeft behoefte aan vrijwilligers. Met
name voor een regelmatige uitzending voor senioren. Hij vraagt aan allen rond te kijken of er
personen zijn die wellicht hieraan mee willen werken.

Ev.d.kr/th.s.b.27.09.2014.
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