
Notulen Senioren platform 30-4-2019, 131ste vergadering. 
 
       1. Opening door de voorzitter. 
 
       2. Mededelingen.  
  Er zijn geen mededelingen. 
 
      3. Verslag  26 maart j.l. 
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
     4. Ingekomen en uitgaande stukken: 
- Seniorenvoorhanden. Via email binnengekomen. Voorzitter neemt contact op voor meer 
informatie. Dit wordt mogelijk in de volgende nieuwsbrief gepubliceerd. 
- Cultuurnota. 
De voorzitter heeft wethouder Jaarsma hierover aangesproken. Er was niets van de gesprekken 
teruggekoppeld. Binnen 1 week moest het platform een reactie geven. Dit is veel te kort. De nota 
wordt in mei in het college behandeld en in juni in de raad. Er was spoed bij, want de raad bepaalt 
zijn eigen agenda. 
- Beleidsnota Sociaal Domein 
Wordt bij agendapunt 9 behandeld. 
 
     5. Het seniorenplatform. 
- Nieuwe leden: de secretaris vraagt zich af op er wel uitbreiding nodig is. De voorzitter vindt het wel 
wenselijk omdat door ziektes en vakanties de nodige leden ontbreken. Bovendien hebben nieuwe 
leden de nodige tijd nodig om in te werken. Gevraagd wordt om te kijken in onze kennissenkring. 
Nieuwsbrief: Vanmiddag wordt er vergaderd over de nieuwsbrief. 
- Nieuwsbrief  
Zomerprogramma Krimpenwijzer loopt op schema en het programma zal integraal worden 
opgenomen. 
Belbus: artikel is reeds binnen. 
Loket levensvragen: Krimpenwijzer is hier niet bij betrokken. Wel verwijzen ze zo nodig door. 
Griepteam: is initiatief van IJsselland met huisartsen, Leliegroep,Zellingen en Krimpenwijzer om te 
zorgen dat er minder/geen grieppatiënten in ziekenhuis belanden omdat zorg/hulp ontbreekt. 
Er waren wel vrijwilligers aangemeld maar geen patiënten. 
Babbeltrucs: Deze bijeenkomst is succesvol verlopen. De ambiance was beter dan in de Tuyter. 
           
    6. Overleggen: 
-  Chris van Rijswijk vrijwilligers coördinator Krimpenwijzer. 
Het loket KrimpenWijzer is per 1 april j.l. gesloten door de gemeente. De betaalde kracht is weg, 
waardoor het vrijwilligersloket meer belast wordt. Probleem is dat er niet of onvoldoende 
gecommuniceerd wordt. De naamsbekendheid van Krimpenwijzer is niet optimaal. Dit zal via Yvonne 
van Moort, zij is communicatieadviseur van de gemeente, door Chris met haar besproken worden.  
- VPK overlegt 2 keer per jaar. De volgende vergadering op 9 mei zal door voorzitter en secretaris 
bijgewoond worden om te kijken wat de mogelijkheden tot samenwerking kunnen zijn.  
Er zijn 2 belcirkels in Krimpen. Beiden georganiseerd door de NPV. 4 coördinatoren, die om de beurt 
1 maand dienst hebben. Contact via Klazien van de Blom. 
- Ron Koevoets: Ron is de manager van ContourdeTwern, waaronder Chris valt. Hij werkt 1 dag per 
week in Krimpen aan den IJssel en daarnaast in andere regio`s. De nota`s van het seniorenplatform 
kunnen makkelijk ingediend worden via scannen en dan doorsturen. Daarna worden ze uitbetaald. 
- Belbus: de voorzitter heeft een gesprek gehad met Paul in ’t Veld, de voorzitter. Deze heeft beloofd 
in de volgende nieuwsbrief een stukje te schrijven over de belbus en daarin uit te leggen waarom er 
tussen de middag en na 17.00 uur en op zaterdag na 15.00 uur  geen ritten worden aangenomen. 



 
   7. Uit de werkgroepjes. 
Er valt niets te melden. 
 
   8.  Bijeenkomsten: 
- 8 april 15.00 uur in Raadszaal: babbeltrucs. 
De andere helft van onze leden zijn uitgenodigd. Het was een succesvolle middag. 
-17 juni voorstelling in de Tuyter: 
De voorzitter zal contact opnemen met Adri van Wijngaarden met de vraag wanneer de uitnodingen 
de deur uit gaan. 
- Inloop weduwen en weduwnaars: de voorzitter heeft  deze inloop bezocht en voorlichting gegeven 
over het Seniorenplatform. Er hebben zich  8 mensen  opgegeven voor de nieuwsbrief. 
 
   9.Sociaal domein: 
Uit de stukken blijkt dat er steeds meer geld gaat naar de jeugdzorg. Momenteel 11 miljoen (cijfers 
2018). In 2019 zou het 13 miljoen zijn. De ouderen veel en veel minder. 
De thema`s en koerstafels zullen bezocht worden door: 
6 mei koerstafel beleidsplan 2020-2024 Mathieu ,Christa en Dika. 
7 mei thematafel Personen met verward gedrag Mathieu, Dika en Cor 
15 mei thematafel depressie Mathieu en Emilie. 
20 juni thematafel Armoede en schulden Mathieu (verzet naar 26 juni) 
11 juni thematafel Onderwijs en jeugd Mathieu. 
2 juli thematafel Eenzaamheid Mathieu en Christa. 
Iedereen moet zich zelf aanmelden via de links. 
 
   10. Rondvraag en sluiting. 
De secretaris spreekt haar waardering uit over het stukje van Thom Bakker op de website. Ook vroeg 
ze of het mogelijk was om nieuwe foto`s van ons te plaatsen .Dit zal zo spoedig mogelijk gebeuren, 
als we voltallig zijn. 
De voorzitter wil onderzoeken of het voor hem mogelijk is om op de website zelf de stukken te 
plaatsen en te verwijderen. Dit scheelt tijd en geld voor het platform. Rideau blijft wel de 
webprovider. 
 
De vergadering sluit om 11.45 uur 
 
 

 

 

 

 

 


