VERSLAG ACTIVITEITEN VAN HET SENIORENPLATFORM IN 2014.

1. ONTWIKKELINGEN BINNEN HET PLATFORM:

Het Seniorenplatform Krimpen a.d. IJssel ( verder te noemen het platform) kwam in het jaar 2014
elfmaal bijeen. Tienmaal in vergadering, veelal in het Gemeentehuis ,het Facet of de Tuyter. Sinds
medio 2014 wordt de vergadering ook vermeld op de website van het platform. Eenmaal was er een
bijeenkomst in een feestelijke setting waar afscheid werd genomen van één aftredend lid ( Bep
Rinkel)en waar de nieuwe voorzitter ( Arie Houweling) en een nieuw toetredend lid ( Emilie van der
Kraan) werd verwelkomd.
Met het toetreden ( in september) van de nieuwe voorzitter kwam een einde aan de interim
voorzitters periode van de secretaris. B & W van onze Gemeente was betrokken bij de aanstelling
van Arie Houweling.
Het platform is met één lid vertegenwoordigd in de Wmo-Adviesraad ( nu Adviesraad Sociaal
Domein). Tevens participeert het platform met één lid en als adviseur in de Programmagroep
Woonservice.
Eind 2013 boog het gehele platform zich met behulp van een externe adviseur nog over het moeilijke
onderwerp de “Sociale Cohesie”.
Impliciet bleek dit in het jaar 2014 de onderstroom van diverse activiteiten te zijn mede als gevolg
van de decentralisatie van taken naar de Gemeente toe. ( zie verder)
Het platform bracht een 2 adviezen uit aan B&W van Krimpen a.d. IJssel en 12 middels ambtelijke
weg.
Ondanks het feit dat veel onderwerpen breed van karakter en uitwerking zijn probeert het platform
de voorliggende zaken nog steeds in te delen en te behandelen middels zogenaamde “taakgroepen”:
Deze taakgroepen zijn:
•
•
•
•
•

Wonen en woonomgeving
Dienstverlening
Sociale samenhang ( of cohesie)
Zorg
Communicatie.

Daarnaast werd een overall activiteitenlijst gehanteerd, ook hieruit blijkt dat al werkend veel
onderwerpen meerdere taakgroepen betreffen. Derhalve zijn de vergaderingen voor ruim een derde
gevuld met het bijpraten van allen.
Pagina 1.

2. De woonservice ontwikkelingen:
Van 2002 tot 2013 werkten de partners in dit programma hard aan de ontwikkelingen van wonen en
zorg. De afronding in 2013 betreft de uitgave van het boekje “Glans en Kans”, waarin prima de
behaalde resultaten zijn beschreven. Dit boekje is nog via onze website gratis verkrijgbaar.
De stuurgroep werd omgezet “in normaal beleid” maar kwam in het jaar moeizaam bij elkaar, ook al
omdat nieuwbouw bepaald niet aan de orde was gegeven de economische situatie. Aan de orde zijn
de planvorming voor het terrein van de voormalige Princesseflats, de ontwikkeling van het Facet met
name voor de omgeving maar vooral onze zorg m.b.t. het aantal verpleegbedden in onze Gemeente.
Ook heeft dit onderwerp de serieuze aandacht van het platform bijvoorbeeld met het onderwerp
“domotica” en de beleidsmatige splitsing wonen – en zorg.
In de nieuwe beleidsmatige opzet van dit – gemeentelijke- onderwerp is het platform wederom met
één adviserend lid vertegenwoordigd.

3. Burgerparticipatie of wel sociale cohesie:
Via de zogenoemde decentralisatie van taken en bevoegdheden naar de gemeenten toe lag het
accent van veel activiteiten op het informeren en betrekken van de burger met name op het terrein
van de zorg. Het platform adviseerde begin van het jaar B&W sterk in te zetten op de informatie aan
die burgers. Immers in het voortraject of wel de voorbereiding van de gemeentelijke organisatie voor
de start van nieuwe taken was Krimpen a.d. IJssel zeer actief. Kortom alles kwam aan op “hoe leg ik
alle veranderingen en de gewenste betrokkenheid van de burgers uit”. Aan het hieraan ten grondslag
liggende gemeentelijke stuk: nota Sociaal Domein heeft het platform een twaalftal adviezen in het
voortraject ingediend die allemaal in de nota zijn overgenomen. Mede naar aanleiding van dit advies
is door de gemeente een groep ingesteld die de gewenste communicatie in hoofdlijnen uitdacht. Het
platform was met een lid actief hierbij betrokken. Dit resulteerde in een verspreiding ( huis-aan-huis)
van een gemeentelijke informatiekrant en de opzet van een drietal openbare “markten” waar alle
organisaties die zich bezighouden met taken in het sociale domein zich konden voorstellen en
voorlichting verstrekten. Het betrof hier de bijeenkomsten in de Tuyter gevolgd in de zomer door een
bijeenkomst bij het Zwaneneiland en in de herfst in het Gezondheidscentrum. Dit alles onder de vlag
“de Kracht van Krimpen” waarmee een beroep gedaan werd en wordt op de eigen
verantwoordelijkheid en inzet van de burger. Tijdens deze bijeenkomsten waarbij alle leden van het
platform actief betrokken waren werden ruim 200 gesprekken gevoerd en een honderdtal nieuwe
adressen genoteerd voor de senioren nieuwsbrief. Het platform had te samen met boekhandel de
Korf een aantal boeken titels in de verkoop met een bijzondere korting van het platform. Deze titels
waren allemaal gericht op de actieve oudere.
Van een geheel andere orde was het verzoek van een groep oudere biljarters om hen te helpen aan
een traplift voor hun leden die moeilijk ter been waren. Deze groep ( ca. 50.) was verhuisd van de
Deining naar het bowlingcentrum op de eerste etage. Na overleg met de eigenaar van het pand en de
biljarters besloot het platform een lening tegen zachte voorwaarden te verstrekken om een traplift te
installeren. Deze contacten gaven weer publiciteit en vervolg gesprekken met een andere groep
senioren welke in 2015 tot activiteiten aanleiding gaven.
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4. Dienstenverlening:

Deze taakgroep geeft aandacht aan onderwerpen als Openbaar Vervoer, Openbare ruimte met
aandacht voor verkeers veiligheid, groen ed.,
Daartoe werden diverse informatieve Raadsvergaderingen en besluitvoorbereidende
Raadsvergaderingen bezocht en plannen bekeken. De Tiendweg had hierbij de grootste
belangstelling. Uiteraard waren de goede contacten met het ambtelijk apparaat hierbij aan de orde.

5. Informatie voorziening:
Het actueel houden van de website van het platform: www:seniorenkrimpen.nl vergt veel
inspanning. Een verbetering was het aan de “wijkcentra” hangen van de diverse activiteiten die daar
gepland waren. Diverse organisaties weten nu ook het platform te vinden om voor ouderen
relevante informatie op onze website te publiceren. De nieuwsbrief werd in juli en december
uitgebracht met een reeks van relevante artikelen. Steeds werd hier ook een “veiligheid thema” in
samenwerking met de lokale politie opgenomen. Dit met de bedoeling om te benadrukken dat wij
gelukkig wonen in een veilige gemeente. In december is de nieuwsbrief naar alle 65 plussers
verzonden. Helaas ontvingen diverse senioren het nummer tweemaal als gevolg van een foutieve
codering in het computer/verzend bestand.

6. Diversen:
Naast het hierboven beschrevene hebben leden van het platform diverse gesprekken gevoerd en
vele bijeenkomsten bijgewoond. De contacten met de ambtelijke organisatie en het Bestuur zijn
prima te noemen. Tweemaal is overleg gevoerd met de Wethouder, overleg is gevoerd met de
Directie van Qua Wonen met leidinggevenden van ContourdeTwern , de Leliegroep en de Zellingen.
Regelmatig ontvangt het secretariaat telefoontjes of ontvangen wij via de mail vragen van senioren
uit onze Gemeente. Uiteraard worden de daarin gestelde vragen altijd beantwoord.
Het vignet van het Seniorenplatform en daarbij de huisstijl is aan de tijd aangepast. Dat wil zeggen
dat de vermelding 55+ is vervallen.
7. Financiële verantwoording:
Deze wordt gegeven op een aparte bijlage. Ruwweg kan gesteld worden dat iets meer dan de gehele
jaarsubsidie is benut. Het hierbij optredende tekort kan uit de reserve worden gedekt. Hierbij of
beter daarnaast is de lening voor de traplift een aparte post.

Het Seniorenplatform, Krimpen a.d. IJssel, 31 maart 2015./secr./vergadering 31/3/2015.
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