
 

Verslag van de 132e vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel. 
Dinsdag 28 mei 2019 in de Tuyter. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

2.Mededelingen. 

 De voorzitter regelt  een datum voor het afscheidsetentje van Nellie Lindeman. 

3. Verslag van de 131e vergadering  dd 30-4-2019. 

Met een kleine correctie wordt het verslag vastgesteld. 

4.  Ingekomen stukken. 

4a Actieprogramma samenwerken voor een dementievriendelijke gemeente. 

Dit stuk is ter kennisname.  

4b Actieprogramma Vrijwilligerswerk. 

In hoofdstuk 4 van het Actieprogramma wordt de indruk gewekt dat het lastig is om een beeld te krijgen 

van het aantal vrijwilligers in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Echter In hoofdstuk 9 ( Evaluatie ) 

wordt gesteld dat het aantal mensen dat zich als vrijwilliger inzet in de gemeente Krimpen aan den IJssel  

45% is. Het is niet duidelijk waarom in hoofdstuk 4 niet aan dit percentage wordt gerefereerd. 

Gezien de inbreng  van het Seniorenplatform bij de voorbereiding  van het actieprogramma  zal ons 

advies  algemeen van aard zijn waarbij het belang van een goede communicatie over de inhoud zal 

worden benadrukt. 

Elk najaar vindt er een monitor van het actieprogramma plaats met alle betrokken partners over de 

acties. 

4c Verslag  (afstudeer)onderzoek m.b.t.  Respijthuis. 

Dit stuk is ter kennisname. 

5. Het Seniorenplatform. 

5a De werving van nieuwe leden voor het Seniorenplatform blijft onze aandacht vragen. 

5b De Nieuwsbrief /zomeruitgave. 

Alle stukken zijn binnen en de route naar de drukker is ingezet. 

5c Prioriteiten 2019 ; stand van zaken. 

*Verpleeghuisplaatsen :  geen nieuwe informatie/ontwikkelingen. 

*De vier ontmoetingsprojecten : op  23 mei  was de voorzitter bij een overleg  over de opzet van de 

evaluatie van deze projecten. 



*De wijkschouwen: geen bijzonderheden. 

*Gebruik van collectieve voorzieningen : geen bijzonderheden. 

*Huiselijk geweld : er is een concept preventieprogramma , maar voor de uitvoering wordt gewacht op 

financiële middelen uit Rotterdam , die voor dit onderwerp fungeert als centrum gemeente voor de 

aangesloten  regiogemeenten.   

*Gezondheid : bij de gemeente zal worden geïnformeerd naar de planning van het nieuwe 

Preventieprogramma  Gezondheid  2019-2022. 

*Dagbesteding: geen nieuws 

*Aanvullend  vervoer : de vervoerder Wegman is failliet , het is niet duidelijk  of er een doorstart is. 

*Openbare toiletten : de offerte m.b.t. het Weteringpark moet nog nader worden bestudeerd. 

*Minimabeleid : geen nieuws 

*Ouderenadviseur huisartsen  : geen nieuws 

*Ouderenhuisvesting : geen nieuws 

*Woonvisie : geen nieuws 

*Vrijwilligersbeleid :ons advies m.b.t. het actieprogramma gaat naar B%W.  

6. Overleggen. 

*Op 9 mei is deel genomen aan een overleg van het Vrijwilligersplatform  Krimpen.  Er is o.a. gesproken 

over  de werving van vrijwilligers , PR/communicatie en fondsenwerving 

*Op 16 mei is deel genomen aan een overleg over de Beweeggids 

*Op 23 mei heeft de voorzitter een kennismakingsgesprek gehad met mevr. J.Grandia. Er is m.n. 

gesproken over haar betrokkenheid bij het ontstaan van het Inloophuis in Krimpen aan den IJssel  en de 

verdere ontwikkelingen daarna.  Een verslag van het gesprek zal nog worden doorgestuurd. 

Bij het streven naar professionalisering van het inloophuis moet ervoor gewaakt  worden dat de 

betrokken vrijwilligers niet gedemotiveerd raken.   

7. Voortgang  werkgroepjes . 

Geen bijzonderheden. 

8. Bijeenkomsten. 

*Op 6 mei werd deel genomen aan de thematafel  beleidsnota Sociaal Domein. De gemaakte 

opmerkingen worden verwerkt in de beleidsnota. 

*Op 7 mei  was er overleg van de thematafel  verward gedrag. Er is sprake van een apart meldpunt . 

*Op 15 mei vond de thematafel depressie plaats. 



*Op 17 juni staat de voorstelling over dementie in de Tuyter gepland. Het tijdstip is nog niet bekend 

gemaakt.  We wachten het af. 

9. Rondvraag en sluiting. 

- Wanneer komt de Cultuurnota in de Raad ? Waarschijnlijk in de Raadsvergadering van juni. 

- Hoever staat het met de woonvisie ? De status is ons niet bekend. 

- Zijn er nog algemene visitekaartjes van het seniorenplatform ? Dit zal worden uitgezocht. 

 

De vergadering sluit om 11.45 uur.  

 

 

  

 

   

 


