
 

Verslag van de 122e vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel. 
Dinsdag 29 mei 2018 in de Tuyter. 
 
 

1. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Mededelingen: 

Donderdag 31 mei van 14:00 tot 16:00 uur in de raadzaal vergadering platform sociaal domein.  De 

voorzitter en een lid gaan. Het is een belangrijke bijeenkomst: inclusieve samenleving.  Zij zullen 

waarnemen en ondertekenen namens het seniorenplatform.  

3.  Verslag 121e vergadering: 

- Pag. 1 punt 6: Het lijkt alsof het bij elkaar hoort, maar leefbaarheidsfonds van QuaWonen en 

Rabobank fonds hebben geen relatie. Het zijn twee aparte zaken. 

4. Alcoholpreventie. 

De gemeente en Indigo Preventie geven een presentatie over alcoholpreventie. Er blijkt uit de cijfers 

een grote risicogroep onder ouderen. Vaak is men zich niet bewust van de risico’s. Het Platform is 

bereid mee te doen als er een goed uitgewerkt plan van aanpak komt. Hierin zullen ook andere 

elementen als Valpreventie, Fitheid, Medicijngebruik en (Onder)voeding een rol spelen. 

5: Privacywetgeving 

Artikel over privacywetgeving uitgedeeld door de voorzitter. Dit artikel komt in de nieuwsbrief en op 

de website.  Onze website is nu 100% privacy safe door de aangegeven aanpassingen. 

Emails kunnen niet gekoppeld worden aan de website. E-mails komen binnen op privé adres van de 

voorzitter en de secretaris. Omdat er geen enkele koppeling is, zijn deze volledig privacyproof.  

Wij leveren geen adressen aan anderen:  wij stickeren zelf de enveloppen. 

 6: Advies Actieprogramma Samen Dementievriendelijk 

Alle punten en suggesties, die wij hebben aangedragen zijn overgenomen. 

Het theater als communicatie en voorlichtingsmiddel komt in het rapport niet voor. Alsnog aanreiken 

aan de gemeente voor het dementie rapport. 

Onderzoek kleinschalige woonzorg: aangeven dat onderzoek al kan plaatsvinden. Realisatie kan in 

2021. 

De voorzitter schrijft advies en deze 2 zaken mee. 

Opmerking Jo over tekst: er worden namen genoemd op blz. 21. Geen namen noemen, maar 

functiebenamingen ( i.v.m. wisselingen ). Pag. 21 bijv. Teuni van Wijngaarden is al weg. 

Mathieu meldt dit aan Irma. 

7. Stand van zaken aandachtsgebieden   

Eerste overleg: stimulerende en faciliterende taak op gezondheidszorg. Contact onderhouden met 

gemeente en praktijkondersteuning huisarts.  

Info gemeente omzetten naar adviezen. 

Gezondheid in kaart: de GGD brengt de gegevens 1 x in de vier jaar in kaart. 

De GGD zet het om in kernboodschappen met adviezen en de gemeente zet die adviezen om in 

beleid. 



 8. Stand van zaken Prioriteiten 

Het Platform na de zomer een kennismakingsgesprek met de nieuwe directeur van de Zellingen. 

Kwestie toilet blijft onduidelijk waar het probleem ligt. Nu gaat het weer om al of niet 

invalidenvriendelijk. Integrale aanpak vanaf het begin zou wenselijk zijn geweest. 

 9. Website  

We worden bestookt voor met verzoeken voor commerciële en semi-commerciële activiteiten voor 

op onze website en in de nieuwsbrief. 

Voorzitter neemt contact op met Irma hoe de gemeente er in staat. 

Er zijn twee folders: 1 folder niet geschikt. De ander is geschikt te maken. Foto’s zijn niet actueel enz. 

Actie: een neutralere folder maken. 

Voorstel inzake verslagen op de website: op de website de agendapunten opnemen en onze 

verslagen niet meer publiceren. Hooguit per agendapunt een kort gegeven van de essentie. 

 10: Nieuwsbrief 

Nieuwsbrief: zomerprogramma nog niet binnen.  

Artikel over babbel trucs en artikel over privacy moet in de nieuwsbrief worden opgenomen en de 

oproep voor de bijeenkomsten. Voorzitter regelt dit. 

11. Bijeenkomsten 

 Babbeltrucs bijeenkomst: heel goede presentatie. Er waren 75 aanmeldingen, maar helaas waren er 

20 minder aanwezig, waarschijnlijk door het zeer goede weer. Zeer goede presentatie door de politie 

en goede interactie met de zaal. 

Mantelzorgbijeenkomst: mantelzorgkrant. Er is een discrepantie tussen de opvattingen van de 

professionals en de mantelzorgers. De gemeente wil een mantelzorgvriendelijke gemeente zijn. 

 12. Bezoek Domotica 

http://technologiethuis.nu  Domotica huis in Woerden. ’s middags rondleiding van twee uur. Via 

datumprikker wordt de datum vastgesteld, dat wij naar Woerden gaan. Christa vragen. 

13. Rondvraag 

Sabrina van Bruggen de ouderenadviseur van KrimpenWijzer uitnodigen voor augustus. 

 

 

http://technologiethuis.nu/

