
Notulen van de 119e vergadering  van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel  
Dinsdag 27 februari 2018 in de Tuyter. 
 
Aanwezig: Mathieu Baltissen voorzitter, Jo Schuurman, Willemjan Schouten, Ties van Riel, Cor Kraak, 
Nellie Lindeman, Emilie van der Kraan en Dika van der Giessen. 
Afwezig: Christa Huis in ‘t Veld. 
 
 
1. De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Mededelingen. 
Er is een mail ontvangen met de vraag of er belangstelling voor een vacature in de adviesraad  
Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest Nederland. WjS zal vragen bij de inloop van vanmiddag. Hierop 
is geen reactie ontvangen.  
Gemeente heeft informatie gestuurd over de gemeenteraadsverkiezingen, met name betreffende 
toegankelijkheid. We nemen het voor kennisgeving aan. Er is al voldoende publiciteit via de kranten. 
Volkskrant artikel ontmoetingsplek HEMA. In Krimpen ook bij Jumbo, Albert Heijn en EMTEE. 
Wordt onderkend als positief, maar is geen oplossing voor ouderen (met name alleenstaanden) die 
niet over jun eigen voordeurdrempel durven te komen. 
Vanaf de 3e donderdag in maart wordt het 2e Repaircafé geopend in de Kajuit. 
 
3. Verslag januari 2018. 
Met een paar wijzigingen wordt het goedgekeurd. 
N.a.v.  
- notitie huislijkgeweld en kindermishandeling is nog niet gereed. 
- evaluatie eenzaamheidsprojecten: wethouder heeft naamswijziging toegezegd. Dat bijeenkomsten 
met een thema beter worden bezocht is doorgegeven. Wordt door de gemeente nog nagegaan en 
opgenomen. 
 
4. Aandachtspunten, 
Het stuk wordt op enkele punten verduidelijkt. CK gaat zich inzetten voor de aandachtsgebieden Zorg 
en Wonen. 
 
5. Prioriteiten. 
Akkoord. 
N.b. Eenzaamheidsprojecten veranderen in Ontmoetingsprojecten. 
 
6. Taken secretaris. 
De secretaris doet ook de correspondentie indien nodig. 
 
7. Financiën. 
De jaarrekening 2017 wordt door de vergadering goedgekeurd.  
WjS maakt wel de opmerking dat we voorzichtig met de uitgaven moeten zijn. 
De vergadering besluit tot decharge en de voorzitter bedankt hem voor het werk.  
 
8. Dementievriendelijke gemeente.  
De voorzitter bedankt de werkgroep voor het werk , ook de gemeente was blij met de inbreng. 
Het is nog niet duidelijk wanneer het rapport om advies komt, omdat de rol van de 
huisarts/ouderenondersteuner huisartsen nog nader moet worden besproken met betrokkenen. 
In het reguliere contact met de gemeente zal nog worden ingebracht: 

• Onderzoek naar kleinschalige woongroepen. Zie voorbeeld de Herbergier. 
• Vraag of enkele uitvoeringspunten naar voren kunnen worden gehaald. 



 
 
9. Captainsdiner. 
De voorzitter is daar geweest, het Captainsdiner werd gehouden op het scoutingschip van de Willem 
Frisogroep. Er waren 13 burgers uitgenodigd door de burgemeester, zodat men kon netwerken voor 
wat men doet voor de gemeente. De voorzitter heeft verteld over het Seniorenplatform. Het was 
voor de 3e keer dat het Captainsdiner werd gehouden. Aantal kansen (opdrachten) aan de gemeente 
meegegeven: blijf doorgaan ook financieel met het ingezette beleid sociaal domein, communicatie 
moet ook schriftelijk, eenzame burgers over de drempel zien te krijgen en behandelen rapport 
minimabeleid van de rekenkamer. Op verzoek om de naam eenzaamheidsprojecten te veranderen in 
Ontmoetingsprojecten werd positief gereageerd.  
 
10. OBS Kortland. 
De school heeft niet gewonnen. Wel vinden we het een leuk initiatief. Als de winnende school onze 
hulp wil kan dat, mits financieel voor het platform budgetair neutraal.  
 
11. Inclusieve tafel. 
DvdG is er geweest. Allerlei socialen hulpverleners komen daar bij elkaar, ook een soort netwerken. 
Een man, die eerst kon zien maar steeds minder ging zien en uiteindelijk blind werd, vertelde zijn 
verhaal hoe hij zelfstandig door het leven gaat, heel bijzonder, ook hoe hij hulp nodig heeft en hoe 
hulp soms betuttelend is.  
Er kwam nu uit bv dat hij graag looplijnen (speciale ribbel tegels) zou willen om het gemeentehuis 
binnen te kunnen komen en ook voor het gezondheidscentrum.   
Via werkgroepjes worden ideeën uitgewerkt.. 
Het is indrukwekkend hoe de gemeente haar best doet om de burger met welke handicap dan ook, 
geaardheid etc. centraal te stellen en wegen te zoeken deze deel te laten nemen aan de inclusieve 
samenleving.. 
 
12. Klankbordgroep. 
Via internet vragen beantwoorden van de Gemeente , dit is 1x per week. De gemeente wil weten hoe 
zij haar diensten voor de burger kan verbeteren. Er is soms onduidelijkheid over de website. De 
voorzitter zal Judith benaderen voor meer uitleg. 
 
13. Jaarverslag. 
Is rondgestuurd. Heb je op of aanmerkingen voor 14 maart aan de voorzitter doorgeven.  
 
14. Bijeenkomsten 
7 maart bijeenkomst in de Rank : politiek en religie : 20.00 uur 
10 maart lijsttrekkers debat in de Tuyter : 20.00  
12 maart Platform Sociaal Domein in raadhuis: Nellie en Dika  
13 maart Mantelzorg in raadhuis:  Emilie en Mathieu.  
 
15. Rondvraag. 
JS: CU wil coaches bij OV als hulp voor reizigers. 
CK: uit de Volkskrant een stukje over gemeenten die een falend beleid voeren wat betreft 
mantelzorgers. 
Nellie: in april wordt er in de Jaarbeurs te Utrecht een beurs over en voor ouderenzorg gehouden . 
Het is erg voor professionals.  
OTIB in Woerden is gericht op domotica. De voorzitter zal informeren voor een bezoek. 
 
Mathieu sluit de vergadering om 12.00. 
Nellie zal de volgende keer de notulen doen. 



 
 
 
 
 
 
Dika van der Giessen 
 


