
Verslag van de 118e  vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 

Dinsdag 30 januari 2018 in de Tuyter 

Aanwezig: Mathieu Baltissen voorzitter, Jo Schuurman, Willemjan Schouten, Dika van der Giessen, 

Ties van Riel, Cor Kraak,  Nellie Lindeman, Emilie van der Kraan, Christa Huis in 't Veld, Cinthus 

van Keulen (foto's) en voor de laatste keer Thom Bakker. 

 

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. De voorzitter opent de vergadering 

 

2. Concept notulen november 2017. Wijzigingen en aanvullingen worden opgenomen. De 

vastgestelde notulen worden op de website geplaatst. Christa 

 

3. Thom en Mathieu hadden een gesprek met de  SGP-fractie. Diverse politieke partijen zoeken 

contact met het Seniorenplatform voor de a.s. verkiezingen. Delen van de verkiezingsprogramma's 

worden toegestuurd. Goed dat de politieke partijen het Seniorenplatform als serieuze 

gesprekspartner weten te vinden. 

 

4. Om stipt 10 uur komen Marco Oosterwijk en Irma Remeeus met taart en bloemen ter ere van het 

afscheid van Thom. Mooie woorden worden gesproken en Thom wordt door het Seniorenplatform 

tot erelid benoemd. Ook wordt hij adviserend lid en zal hij nog bij het maken van de Nieuwsbrief 

helpen. 

Even later schuiven Pim de Glas, teamleider Sociaal Domein en Antonie de Bok, juridisch adviseur 

uitvoering Sociaal Domein ook aan.  

 

5. Seniorenplatform, de aandachtspunten, de prioriteiten en de taakverdeling: 

 

– de aandachtspunten worden vastgesteld. 

 

– prioriteiten 2018: 

* verpleeghuisplaatsen: Nellie en Mathieu 

* eenzaamheidsprojecten: Dika, Willemjan 

* wijkschouwen: Jo, Willemjan, Nellie 

* collectieve voorzieningen in de wijken: Emilie en Nellie 

* huiselijk geweld en kindermishandeling: Mathieu en Ties 

* gezondheid – (onder)voeding: Jo, Dika, Christa 

* dagbesteding: Emilie 

* aanvullend vervoer en belbus: Jo, Willemjan, Mathieu 

* minimabeleid: Ties en Mathieu 

* ouderenadviseur voor de huisartsen: Mathieu, Christa 

* uitvoeringsplan mantelzorg: Dika, Emilie, Willemjan, Mathieu 

* dementievriendelijke gemeente: werkgroepje Dika 

* ouderenhuisvesting, wonen, Qua Wonen: Nellie en Christa 

 

– voor de taakverdeling en werkwijze worden een aantal wensen en wijzigingen besproken. 

Volgend overleg afronden. 

– Dika neemt de taak 'sociale samenhang' / m.n. de eenzaamheidsprojecten over van Christa. 

– Christa neemt als taak 'huisvesting en wonen van ouderen'. 

– Nellie, Dika, eventueel Christa gaan het  Seniorenplatfom vertegenwoordigen in het Sociaal 

Domein. Bijeenkomsten 12 maart, 14 juni en 4 oktober, alle van 14.00 tot 16.00 uur in het 

gemeentehuis. 

– taakverdeling secretaris: met ingang van de volgende keer (Dika) worden de notulen bij toerbeurt 

gemaakt. Willemjan blijft de postbus beheren, er is weinig/geen correspondentie. Het kopje 



Gemeente gaat naar de 1e secretaris. 

 

 

 

 

De aandachtspunten, prioriteiten, taakverdeling, taken secretaris worden door Mathieu aangevuld en 

vastgesteld, misschien samenvoegen in een (1) document? 

 

6. Gesprek Mathieu x Irma over: 

– de prioriteiten 2018 van het Seniorenplatform 

– Beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling: Mathieu heeftgevraagd vroegtijdig 

betrokken te worden bij de ontwikkeling. Deze notitie is nog niet gereed.  

– evaluatie van de eenzaamheidsprojecten bezig door Michel Noorlander. De wethouder heeft een 

naamswijziging toegezegd (is inmiddels 'ontmoetingsprojetcten'). Dat bijeenkomsten met een thema 

beter bezocht worden is doorgegeven en wordt door de gemeente nog nagegaan en opgenomen.  

– het budget van de WMO in de meerjarenbegroting is waarschijnlijk in het nieuwe college 

hetzelfde waarbij aangetekend wordt dat de doelgroep toeneemt en het budget dus relatief kleiner 

wordt. 

 

7. Naar een dementie-vriendelijke gemeente. 

De opmerkingen verzameld in de vergadering van de werkgroep zijn verwerkt in het beleidsstuk! 

 

8. De 'inclusieve tafel' 

– 7 februari is er een bijeenkomst van 17.30 – 20.00 uur: Mathieu en Dika 

– de VNG probeert dit onderwerp op de agenda te krijgen; iedereen moet mee kunnen doen is het 

motto 

– de gemeente verenigt professionals en organisaties 

– het is van groot belang voor ouderen. Mathieu neemt contact op om te informeren naar de     

bijdrage van het Seniorenplatform 

 

 

9. De Klankbordgroep – Thom 

zoekt respondenten over de dienstverlening van de gemeente: Christa, Mathieu, Emilie 

 

10. Het inloopspreekuur van KrimpenWEGwijzer – Mathieu en Thom 

– dit is iets anders dan de formulierenwerkgroep gerund door vrijwilligers 

– Krimpenwegwijzer is sociaal economische ondersteuning van de zwakkeren in de maatschappij 

die hulp zoeken bij zelfredzaamheid. 

– professionals (HB0 maatschappelijke dienstverlening) assisteren bij allerlei administratieve zaken 

en medisch ethische problemen. Men doet het dus zelf, met ondersteuning. 

 

11. De bijeenkomst 'Mantelzorg in beeld', 13 maart 17-21 uur wordt bijgewoond door Mathieu en 

Emilie. 

 

12. Advies huiselijk geweld en kindermishandeling Irma, Mathieu 

– binnenkort verschijnt het concept beleidsplan 

– advies van het Seniorenplatform zal worden gevraagd 

 

13. 20 april is het afscheid van Teuni van Wijngaarden van de Zellingen. Thom en Mathieu 

vertegenwoordigen het Seniorenplatform. 

 

14. Activiteiten in de gemeente. 



– Krimpenwijzer is van plan hier een overzicht van te maken, het is nl. geen ambtelijke taak 

– idee om dit project te plaatsen in de vrijwilligersvacaturebank 

 

15. De verpleeghuisbedden 

– contact met de gemeente blijft nodig omdat het aantal verpleeghuisbedden in Crimpenersteyn op 

peil moet blijven 

– de verpleegplaatsen in de Prinsessenflats zijn uitsluitend voor leden van de Reformatorische kerk 

die aan alle leefregels moeten voldoen. Wordt verzorgd door de Leliegroep. 

 

16. Financiën 

Willemjan heeft geregeld dat de subsidie voor 2018 binnen is. 

 

17. Het 'Manifest waardig ouder worden' is gepubliceerd door de CU en de PvdA. Mathieu heeft 

hier een reactie op gestuurd. Veel uit de manifest gebeurt al in de gemeente. 

 

18. Rondvraag  

– Dika heeft voor eenieder een stukje uit de krant met veel info over allerlei praktische zorgzaken, 

heel informatief. Mathieu stuurt over dit onderwerp een link van de  Rabo-bank door. 

– Willemjan: er zijn nu drie Boa's werkzaam maar helaas nog zonder bevoegdheden. Moeten eerst 

cursus met goed gevolg hebben voltooid en zijn beëdigd.  

– Jo: in de Wingerd was een bijeenkomst over de herinrichting van Langeland. Er waren twee 

wethouders en er was een individueel spreekuur, wordt vervolgd. 

 

19. sluiting van de 118e vergadering. Alle vergaderingen zijn door Thom bijgewoond, naast 

secretaris was hij ook regelmatig voorzitter. Er wordt hartelijk en dankbaar afscheid genomen. 

 

Volgende vergadering: 

dinsdag 27 februari, 9.30 uur in de Tuyter 

 

CH februari 2018 

 

 

 


