
Verslag van de 102de vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 
Dinsdag 31 mei 2016, De Tuyter 
Aanwezig: Thom Bakker waarnemend voorzitter/secretaris, Willemjan Schouten penningmeester, 
Jo Schuurman, Nellie Lindeman, Emilie van der Kraan, Christa Huis in 't Veld en aspirantlid 
Mathieu Baltissen. 
Afwezig ivm vakantie: Bep Bakker 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Kennismakingsrondje met zittende leden en aspirantlid Mathieu Baltissen 
(baltissengg@gmail.com) 
 
2. N.a.v. de notulen dd 26 april. 
Ad 1. het contract met de Belbus is verlengd. Sponsoring voor 500 euro per bus (3x) per jaar. 
Ad 3. de werving gaat door voor minstens twee nieuwe leden: in de Nieuwsbrief, op de website en 
in de krant “Kracht van Krimpen” 
Ad 4. Het hertenkamp wordt opnieuw ingericht. Er is door het platform om een openbaar toilet 
gevraagd. De Gemeente onderneemt geen actie dus binnenkort wordt door het platform offerte 
aangevraagd en onderzoek geïnitieerd naar de onderhoudsfaciliteiten. 
Ad 7. meerder malen wordt het platform niet tijdig geïnformeerd door de Gemeente. Thom spreekt 
hierover met Irma en Contour de Twern 
Ad 9. Met 'thuisaanpassingen' wordt bedoeld 'domotica'. Op betreffende bijeenkomst (6 oktober) 
van de PCOB – dat medegefinancierd wordt door het Seniorenplatform – wordt ons vaandel 
geplaatst door Thom 
 
3. Het preventief huisbezoek, aantal bevindingen tot nu toe.  
– 33% reageert niet op de brief. In 2016 komt een onderzoek met o.a. als criteria de leeftijd en het 
woonadres 
– met constateert meer achterdocht over de mogelijke seniorenbezoeker 
– het Platform overlegt regelmatig met Contour de Twern 
– de aanbevelingen van het Platform worden integraal opgepakt 
– begin 2017 komt een status van het huisbezoek en een evaluatie 
 
4. het project 'ondervoeding bij ouderen' (Jo en Thom) 
– subsidieaanvraag is ingediend 
– flyers worden uitgedeeld op de Kracht van Krimpen-dag begin oktober 
– daarna een evaluatie en planning van workshops 
 
5. de Nieuwsbrief verschijnt eind juni 
 
6. het boekje Burenhulp van de bewoners van Rigoletto is tot stand gekomen m.m.v. het 
Seniorenplatform 
 
6. voorlopig is de datum van onze 'studiedag' vrijdag 15 juli – Nellie 
 
7.Financiën ouderen  
Overleg tussen Platform (Thom), Sociaal Domein, Gemeente en de lokale banken over bijv. het 
aanpassen in het eigen huis via financiering door de bank 
 
8. vier projecten 'eenzaamheid' worden gevolgd door Christa waarvan verslag in de mail van 30 
mei 
Er is te weinig communicatie hierover waardoor de belangstelling beperkt is. Bovendien zijn deze 
projecten niet structureel ingebed. Wordt vervolgd. 
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9. Adviesraad Sociaal Domein – Thom namens het Platform. 
Punt van aandacht zijn de stijgende kosten voor de jeugdzorg. Aan deze zorg wordt bijna driemaal 
zoveel uitgegeven als aan de ouderenzorg.  
 
10. Gemeente vraagt het Platform om korte tekst in de folder over de nieuwe afvalverwerking. Een 
aantal aandachtspunten wordt doorgegeven 
 
11. Stagiair bij My Health doet onderzoek naar sport voor senioren. Hij kan eventueel de website 
gebruiken om contacten te leggen – Christa 
 
12. de prioriteiten van het Seniorenplatform. 
Bovenaan staat nog steeds het aantal verpleegplaatsen in de Gemeente in het Facet in 
Crimpenersteyn. Achmea financiert en bepaalt het aantal. Vinger moet aan de pols gehouden 
worden.  Thom en Nellie 
 
13. Voor het volgend overleg (dinsdag 28 juni): 
– de prioriteiten van het Platform, 
– het rapport van de Rekenkamer over het minimabeleid 
– de succesfactoren van het Seniorenplatform en de financiële ondersteuning van een aantal 
projecten verzamelen 
– de taken van de secretaris 
 
14. Rondvraag: 
– Jo – in Krimpen is nu ook Buurtzorg werkzaam een ZZP organisatie met kleine zelfsturende 
teams 
– Jo – in de IJssel- en Lekstreek stond een verslag van een wijkschouw in Capelle. Goed voorbeeld 
voor Gemeente Krimpen! 
 
CH 01062016 
 
 


