
Verslag 127e vergadering  

1. Opening voorzitter 

2. Mededelingen: geen. 

3. Verslag: ongewijzigd goedgekeurd. 

4.  Ingekomen stukken: 

- Uitnodiging cultuurwerkplaats: de secretaris heeft met ze gesproken.  

De secretaris is lid van de raad van inspiratie. Doel: die raad gaat de culturele programmering van de 

Tuyter bijstaan. 

Voorzitter: fondsenwerving staat bij de cultuurwerkplaats momenteel centraal bleek tijdens een 

presentatie voor de informatieve commissie van de gemeenteraad waar hij aanwezig was. 

 - Uitnodiging opening inloophuis in Capelle. De voorzitter gaat. 

Het inloophuis is in Capelle 3 dagdelen; in Krimpen alleen dinsdagmiddag. 

 - Op onze adviesbrief mantelzorger nog geen reactie gekregen. 

6. Overleg met gemeente:  

- gesproken over ons advies mantelzorg 

- uitnodiging voor bijeenkomst conceptfolder respijtzorg in de Sperwer 

- ouderencoach / wooncoach 

- voor alle WMO voorzieningen geldt: voor iedereen bijdrage van € 17,50 per 4 weken. Er is een 

vernietigend advies van de Raad van State. Afwachten wat Kabinet doet: al of niet invoeren. 

Punt om aan te kaarten: 

- 2 bussen ‘s avonds naar Krimpen 8 minuten na elkaar. In de avonduren om het kwartier/half uur 

- Er komt een vrijwilligersbijeenkomst n.a.v. een concept nota 

7.  4 december overleg met Crimpenersteyn: onderwerpen 

- aantal bedden; 

- hoe zit het met crisisopvang 

- nieuwbouw / verbouwing 

8. Fittest: groot succes:  

- 140 deelnemers (door de griep minder dan 180 mensen) 

- 2100 brieven uitgegaan / 180 aanmeldingen 

- positieve berichten over de adviesgesprekken. 

9. Uitvoeringsprogramma B & W: ( kritisch kijken naar dit programma) 

- Collega werkprogramma: prestatieafspraken 

 Openbare ruimte: rekening houden met ouderen 

2019 wordt een nieuwe woonvisie opgesteld. 



10. Werkgroep gezondheid. 

- belangrijkste speerpunt 2019:  langer thuis wonen met o.a. thuiszorgorganisaties ( ondersteuning               

geven aan langer thuis wonen) 

- interventieprogramma 

- Qua Wonen:  voorstel 2x per jaar een overleg 

-  WMO voorziening moeten terughoudend toegekend worden: als je in je eigen huis wilt blijven    

wonen en je wilt je huis aanpassen, dan krijg je geen WMO bijdragen, maar moet je verhuizen. 

- werkgroep gezondheid en wonen:  voorstel secretaris: dag in februari 

- werkgroep sociale aangelegenheden: voorzitter maakt in januari een afspraakvoorstel 

10. Raadsinformatiebrief:  

- aanscherping door herbeoordeling: prima 

- WMO en WLZ (WLZ kun je in aanmerking komen voor PGB) : kijken welke voorziening het meest 

effectief is 

- aanvullende ondersteuning behoeft nadere uitleg. 

11. Bijeenkomsten. 

Vrijwilligers 

- Vrijwilligers coördinator wordt hoog gewaardeerd 

- waardering belangrijk voor vrijwilligers 

- voor veel vrijwilligers is intervisie belangrijk 

Vrijwilligers Platform Krimpen:  

o.a. Zonnebloem; schuldhulpmaatje; belbus e.d. Platform sociaal Domein is voor voorzieningen. 

Uitwisseling van elkaars werk. Vraag is of deze “werkgroep” echt nuttig is. 

Bijeenkomst Respijtzorg 

- ging over vervangende zorg en waar de mantelzorger tegenaan loopt 

- de brochure vervangende zorg is concept. Moet nodig worden aangepast. 

 Men geeft een voorzet voor enkele grammaticale aanpassingen, evenals niet eenduidige   

formuleringen. ( zowel inhoudelijk als tekstueel veel aanpassingen nodig!) 

- Domotica in Woerden: 

Prima bijeenkomst: levensloop geschikte voorzieningen; goede voorlichting; eye opener! 

12. Aandachtsgebieden en prioriteiten voor 2019 

- kijk naar de prioriteiten en eventuele nieuwe aandachtsgebieden o.a.  

bredere voorzieningen openbare toiletten; 

vrijwilligersbeleid; 

centrumvisie; 

woonvisie ouderen wonen 

preventief programma gezondheid. 

13. verslag financiën: tkn. Declaraties zo snel mogelijk indienen. 

14. Rondvraag: 

Aandacht voor tentoonstelling streekmuseum jong en oud 

Volgende vergadering 29 januari 2019 


