
Verslag van de 88ste vergadering van het Seniorenplatform 
Dinsdag 28 oktober in de Tuyter 
 
Afwezig met kennisgeving: Thom Bakker, Nellie Lindeman en Jo Schuurman 
 
 
Opening door voorzitter Arie Houweling 
 
Naar aanleiding van het verslag van de 87ste

- Pag. 2 staat ‘crepeergevallen’  - te vervangen door ‘zeer moeilijke gevallen’ 
 vergadering: 

- De notulen van de laatste vergaderingen staan nog niet op de website. Dit wordt z.s.m. 
geregeld. 

 
Bep van Rinkel wil haar taak ‘Zorg’ overdragen aan Emilie van der Kraan. Bep maakt een overzichtje 
van haar werkzaamheden. Emilie zal 14 november namens het Seniorenplatform de Mantelzorgdag 
bezoeken. 
Op het volgend overleg zullen de diverse taken , als beschreven in de Taakgroepen van het 
Seniorenplatform, geactualiseerd en besproken worden.  
 
 
Het Publiekscentrum van de Gemeente Krimpen aan den IJssel – Paul Berkers (chef) en Marianne 
Klis (teamleider) brengen ons op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het nieuwe Raadhuis. 
Krimpen aan den IJssel telt veel senioren, een belangrijke groep om goed rekening mee te houden 
dus. 

- Niet alleen digitaal maar ook persoonlijk contact is gewenst. 
- Heldere, zakelijke teksten zowel op papier als digitaal zijn belangrijk 
- Een klantenpanel om de website te testen 
- Het publiekscentrum moet uiteraard goed toegankelijk zijn 
- Dienstverlening aan huis is mogelijk 
- Te denken valt aan diensten van het Publiekscentrum buiten het Raadhuis bijv. in de 

Bibliotheek 
- Het Publiekscentrum zou ook een ontmoetingsplek kunnen worden. Een plek met een sociale 

functie waar men graag naar toe gaat 
- T.z.t. komt het Seniorenplatform graag langs om kennis te maken met het nieuwe 

Publiekscentrum 
 
 
Beleidsplan Sociaal Domein. De opmerkingen en het advies van het Seniorenplatform zijn allen 
verwerkt. In de Gemeente Krimpen aan den IJssel wordt het voor de zorg beschikbare geld echt 
hiervoor gereserveerd en niet besteed aan andere zaken. 4 november is in de Pannekoe een 
bijeenkomst voor vrijwilligers over dit Beleidsplan. 
 
W.b. Domotica heeft het Senioreplatform aan Contour de Twern geadviseerd dit als voortdurend 
aandachtspunt te blijven beschouwen. Bovendien is het wenselijk als er via de (17) zorgaanbieders 
op het gebied van domotica een vorm van standaardisatie komt. Het onderwerp dient weer op de 
agenda te komen van de” Beleidsgroep Wonen en Zorg”. 
 
 
 
Voor de nieuwe Poll op onze website wordt gekozen voor het onderwerp “Het voorzieningenniveau 
voor ouderen blijft in Krimpen aan den IJssel voor 2015 gelijk” 
 



 
Stand van zaken Activiteitenlijst  van het platform wordt  verplaatst naar een volgend overleg. 
 
3 december overleg met Contour de Twern. Volgende vergadering afspraken hierover. 
 
 
30 oktober is de Begrotingsvergadering. Er zal geen afvaardiging van het Seniorenplatform bij zijn. 
 
Rondvraag: 
22 november is er weer een Informatiemarkt in het Gezondheidscentrum. Bep Bakker en Thom 
Bakker nemen dit op zich. 
 
Volgende vergadering van het Seniorenplatform dinsdag 25 november 
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