KORT VERSLAG ACTIVITEITEN VAN HET SENIORENPLATFORM in 2019.
1. Inleiding.
Het Seniorenplatform wordt als een onafhankelijk adviesorgaan geraadpleegd bij de
ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het beleid van de gemeente, gericht op
senioren. Dit uitgangspunt is vastgelegd in een convenant met de gemeente waarbij
tevens diverse lokale organisaties op de terreinen van wonen, zorg en welzijn hebben
toegezegd het Seniorenplatform eveneens te zullen betrekken bij hun beleid.
Het platform geeft gevraagd en ongevraagd adviezen op genoemde gebieden de senioren
van onze gemeente betreffende.

2. Ontwikkelingen van en in het Platform:
Helaas hebben we in het begin van dit jaar afscheid moeten nemen van ons erelid, de heer Thom S.
Bakker. Na een kort ziekbed is hij overleden. Op zijn sterfbed ontving hij nog uit handen van onze
burgemeester een wel verdiende koninklijke onderscheiding. De heer Bakker was de grondlegger en
mede oprichter van het Seniorenplatform. Inclusief de Ouderenproof en het lidmaatschap van ons
Platform heeft hij zich ruim 15 jaar met al zijn vermogens ingezet voor het welzijn van de senioren in
onze gemeente. Niet alleen wij, maar de senioren in Krimpen zullen hem gaan missen.
Begin dit jaar heeft Nellie Lindeman zich teruggetrokken als lid van het Platform. Vele jaren heeft zij
zich ingezet, vooral op het terrein van wonen.
Het verheugt ons dat we in het afgelopen jaar 3 nieuwe leden hebben mogen verwelkomen en wel
de dames Anke van der Cammen, Willy van Leeuwen en José Tuerlings. Zij brengen elk hun eigen
verschillende expertises mee. Het platform is nu weer op sterkte.
3. Werkwijze:
De werk- en vergaderstructuur van werkgroepen werd voortgezet en verder uitgewerkt. Dit met een
soepel “grensoverschrijdende” toepassing als dat nodig was. De werkwijze van de werkgroepen krijgt
steeds meer inhoud en levert ook meer betrokkenheid van de leden op gericht op hun kennis en
ambities.
De werkgroepen zijn:
•
•
•
•
•

Zorg en Gezondheid
Sociale samenhang
Dienstverlening
Wonen en woonomgeving
Communicatie

Het Platform inclusief die van het Dagelijks Bestuur vergaderde 11 maal.

1

Vier officiële adviezen werden uitgebracht.
- Actieprogramma “Aanpak vrijwilligerswerk”
- Tussenronde begroting 2020
- Huisvesting Krimpens Sociaal Team en KrimpenWijzer
- Beleidsplan Sociaal Domein “Krachtig verder 2020-2024”
Het Seniorenplatform is niet verzocht om een advies uit te brengen inzake de Cultuurnota. Weliswaar
zijn we betrokken geweest bij een eerste oriënterend gesprek, maar terugkoppeling van de
gesprekken heeft onvoldoende plaatsgevonden. Een reactie hierop moest binnen een week worden
ingeleverd. Dit terwijl de nota pas maanden later is behandeld! Een officieel advies is het dus niet
geworden. Procedureel kon aan dit proces veel worden verbeterd.
Het Platform wordt in de meeste gevallen reeds in een vroegtijdig stadium betrokken bij de
totstandkoming van beleidsnota’s, actieprogramma’s etc. Dat geldt geregeld ook voor betrokken
organisaties en burgers. Hierdoor is het mogelijk ideeën en bijdragen in een vroegtijdig stadium te
leveren voor het tot stand komen van rapport en nota’s. Wij blijven van mening dat met deze vorm
van participatie er duidelijk sprake is van een win-winsituatie. Het draagvlak voor beleid en
programma’s is daarmee groot, maar ook de betrokkenheid bij politieke processen en besluitvorming
hieromtrent is groot.
In 2019 zijn we betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe beleidsnota Sociaal Domein via een
zestal koers- en thematafels en bijeenkomsten van het Platform Sociaal Domein. Daarnaast bij de
ontwikkeling van een sportakkoord, het Preventieprogramma, actieprogramma “personen met
verward gedrag” en de Woonvisie. Deze onderwerpen zullen in 2020 verder worden behandeld.
Veelvuldig vindt overleg plaats met ambtenaren en bestuurders van de gemeente Krimpen aan den
IJssel.
4. Zorg en Gezondheid:
Veel van de betrokkenheid van het platform bleef gericht op preventie, zoals ook het beleid van de
gemeente luidt.
Naast het preventieve huisbezoek betreft het betrokkenheid bij informatie/overleg over veiligheid in
huis, mantelzorg, huislijk geweld en verward gedrag.
Meegedacht is met de ontwikkeling van het Preventieprogramma 2020-2024. Ambtelijk zijn enkele
aanbevelingen gegeven.
Er heeft tweemaal overleg plaatsgevonden met de bestuurder van de Zellingen over Crimpenersteyn.
Binnen de organisatie wordt een nieuwe analyse gemaakt op de ontwikkelingen van de tijd dat
patiënten in het verpleeghuis verblijven. Deze is namelijk fors teruggelopen. Het Platform blijft de
ontwikkelingen rondom het aantal verpleegbedden nauwgezet volgen.
Ook dit jaar heeft een aantal keren overleg plaatsgevonden over een particulier initiatief om in
Krimpen een Respijthuis op te richten. Het projectplan Respijtzorg is enkele keren onderwerp van
gesprek geweest en zijn diverse adviezen meegegeven. De komst zal worden toegejuicht, maar is erg
ongewis.
Door leden zijn diverse bijeenkomsten bezocht zoals Zorg en ICT, Verpleeghuis in de toekomst en
symposia van Genero.
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KrimpenWijzer heeft een voorstelling georganiseerd “Theater Dementie” waaraan het Platform
heeft bijgedragen. Een theatervoorstelling waarbij dementie op een prachtige en herkenbare wijze
ten tonele werd gevoerd en de nodige emoties opriep.
In 2019 is in samenwerking met Synerkri weer de tweejarige editie van de Beweeggids voor Senioren
uitgebracht. Dit keer is een eerste begin gemaakt met denksporten.
Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de nieuwe ontwikkeling van “walking sports”.
Het Platform heeft samengewerkt met Synerkri en het Nationaal Ouderen Fonds aan de
totstandkoming van “Walking Basketball” bij de Basket Vereniging Krimpen. Deze heeft inmiddels
een succesvolle start gemaakt.
Het Seniorenplatform is betrokken en neemt deel aan de overleggen over de ontwikkeling van het
sportakkoord. Er zijn diverse ideeën aangedragen.

5. Sociale Samenhang.
Na een periode van rust heeft KrimpenWijzer op verzoek van de gemeente de Inclusieve Tafel weer
nieuw leven ingeblazen. Er hebben 2 bijeenkomsten plaatsgevonden. Het Platform blijft actief
deelnemen.
Aanvankelijk lag het in de bedoeling van de gemeente de subsidie op de vier ontmoetingsprojecten
(eenzaamheid/onvrijwillig eenzaam) na vier jaar te schrappen. Dit was zo afgesproken bij de start van
de projecten. Het is echter gelukt om toch de helft van de subsidie overeind te houden. Het
Seniorenplatform heeft toegezegd een eenmalige doorstartsubsidie van 1000 euro toe te kennen aan
die projecten die in 2020 daadwerkelijk blijven functioneren. Het overleg met de projecten loopt
inmiddels. Daarnaast hebben wij de projecten geadviseerd ook meer gebruik te gaan maken van
sponsoren.
Een aantal malen heeft overleg plaatsgevonden met de seniorenadviseur van KrimpenWijzer.
Daarnaast is overleg geweest met de praktijkhuisartsenondersteuner ouderenzorg.
Tevens is diverse malen overleg geweest met medewerk(st)ers van KrimpenWijzer inzake vele
onderwerpen, zoals zomer- en winterprogramma, vrijwilligersprojecten en enkele werkgroepen.

6. Dienstverlening:
Samen met de gemeente is een bijeenkomst belegd over veiligheid. Een druk bezochte bijeenkomst
over diverse onderwerpen zoals o.a. babbeltrucs, veilig internet, financiële veiligheid. Ook in de
Nieuwsbrieven van het Platform is hier uitgebreid aandacht aan besteed.
In 2019 heeft enkele malen overleg plaatsgevonden met het bestuur van de Belbus. Het
Seniorenplatform is verheugd dat de senioren steeds beter de weg weten te vinden naar de Belbus.
Dat resulteerde het afgelopen jaar in een behoorlijke groei.
7. Wonen en woonomgeving:
Te doen gebruikelijk heeft het Platform altijd belangstelling voor de wijkschouwen. Er heeft in 2019
slechts 1 buurtschouw plaatsgevonden waaraan 2 leden hebben deelgenomen.
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Het overleg tot het plaatsen van een openbaar toilet bij de grote speeltuin in het
Middenweteringpark is door het ontvallen van de heer Thom S. Bakker tijdelijk geparkeerd. Mede
door de wens van de gemeente om het beoogde toilet geschikt te maken voor invaliden. Dit
betekent een extra kostenpost van 35.000 euro. Dekking hiervoor is nog niet gevonden. De in het
kader van “Hart Veilig Wonen” door het Platform gefinancierde AED die aan het toilet moet worden
bevestigd is nog steeds in opslag.
Met leden van de kindergemeenteraad heeft overleg plaatsgevonden om te komen tot
bewegwijzering naar openbare toiletten. Ook wordt gedacht aan een app “hoge nood”.
Zoals gebruikelijk is ook dit jaar overleg geweest met het bestuur van Woningcorporatie Qua Wonen.
Daarnaast heeft een medewerkster van Qua Wonen een presentatie gehouden over het project
“Langer zelfstandig thuis”.
Een vertegenwoordiger van de gemeente heeft een presentatie gegeven over het beleid
woonruimteverdeling. Daarnaast is deelgenomen aan de bijeenkomsten betreffende de
totstandkoming van een nieuwe Woonvisie. Hierbij zijn diverse ideeën meegegeven over de invulling
van Centrum-Zuid.
Ook heeft voorlichting plaatsgevonden over de Omgevingswet die nog moet worden ingevoerd.
De projectleiders van de Grote Kruising hebben een uitgebreide voorlichting verzorgd over dit project
voor de leden van het Seniorenplatform.

8. Communicatie:
Goede communicatie is belangrijk, zo niet essentieel. Ook het afgelopen jaar is dit weer op meerdere
fronten gebleken. Tijdens de vele bijeenkomsten, maar ook in overleggen blijkt telkens weer dat
communicatie veel beter kan. Het is een stokpaardje, maar het Platform blijft continue pleiten voor
meer en betere schriftelijke communicatie. Ten onrechte wordt gedacht dat alle senioren digitaal
zijn. Vooral bij oudere senioren zien we nog steeds dat vele niet zijn meegegroeid in het digitale
tijdperk. Ook kunnen de financiën een rol spelen. Dit kan nog wel een of twee generaties duren.
Een tweetal Nieuwsbrieven voor senioren zag het licht en werden voornamelijk door de
redactiecommissie van het Platform samengesteld. De verzending vindt plaats aan de hand van het
bestand van senioren die zich hebben opgegeven voor de ontvangst van de Nieuwsbrief. Dit bestand
bestaat nu uit bijna 1.200 adressen en wordt gelezen door ruim 2000 senioren.
De website werd regelmatig aangepast aan de actualiteiten. Het geeft een totaal overzicht van de
verslagen van het Platform terwijl onder de tabs “KrimpenWijzer” en “Overige activiteiten” veel
activiteiten voor ouderen te vinden zijn.

9. Diversen:
Het platform is met één lid vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein, terwijl een tweetal
leden deelnemen in het Platform Sociaal Domein.
Daarnaast wordt deelgenomen aan het Vrijwilligers Platform Krimpen aan den IJssel.
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10. Financiële verantwoording:
Van de gemeentelijke subsidie wordt apart verslag gemaakt.
Bij het financiële verslag wordt dit kort verslag van activiteiten van het Seniorenplatform 2019
gevoegd.

11. Samenstelling Seniorenplatform per 31 december 2019.

Mathieu Baltissen, voorzitter
Christa Huis in ’t Veld, secretaris
Willem Jan Schouten, penningmeester
Jo Schuurman
Emilie van der Kraan
Dika van der Giessen
Cor Kraak
Ties van Riel
Anke van der Cammen
Willy van Leeuwen
José Tuerlings

Het Seniorenplatform, Krimpen aan den IJssel, februari 2020/mb.
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