
Verslag van de 133ste vergadering van het Seniorenplatform 

27 augustus 2019 in de Tuyter 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. opening door de voorzitter 

 

2. mededelingen en ingekomen stukken: 

* bezoek aan het kruispunt + afscheidsetentje Nellie  kunnen op  18 september niet doorgaan. 

Datumprikker voor november volgt 

* de Basketballclub start met walking basketball in samenwerking met Synerkri en het Nationaal 

Ouderen Fonds 

* 21 september is een publieksmiddag over dementie 

* de theatervoorstelling over dementie in juni in de Tuyter was zeer goed bezocht 

* 2 leden waren aanwezig bij een bijeenkomst voor mantelzorgers waar een complimentkaart werd 

uitgedeeld 

* er komt een dag voor de mantelzorg die georganiseerd zou moeten worden door de ambassadeurs 

in samenwerking met Krimpenwijzer 

* het programma van Inloop de IJssel augustus en september is bekend 

* cursus Breinfit wordt georganiseerd door Krimpenwijzer 

* Mental health first aid over beginnende psychische problemen, georganiseerd door Krimpenwijzer 

 

– de notulen van 28 mei worden zonder wijzigingen vastgesteld 

 

– het Seniorenplatform: 

* er zijn mogelijk  twee nieuwe leden 

* de voorzitter heeft een speech gehouden over de eenzaamheidsprojecten en per project dat in 2020 

daadwerkelijk een doorstart maakt een donatie van 1000 euro toegezegd in overleg met de 

penningmeester 

* de Nieuwsbrief kwam op tijd vooral van belang voor het zomerprogramma 

* 2 leden gaan de websitewerkzaamheden bestuderen en dan eventueel als beheerder van de website 

optreden. De voorzitter maakt hiervoor een afspraak in oktober met een kennis die dit al jaren doet 

voor een andere vereniging 

 

– Diverse overleggen: 

– Voorzitter met beleidsambtenaar WMO 

* beleidsnota Sociaal Domein – graag het Seniorenplatform tijdig inschakelen 

* er wordt gewerkt aan de brochures hulpverlening 

* binnenkort ons advies over de brochure respijtzorg 

– Voorzitter met beleidsambtenaar wonen 

* over de Woonvisie 

* de regionota 'Veilig thuis' via het Sociaal Domein 

* het toilet in de speeltuin. Er ligt een offerte van 100.000 euro 

 

– Inclusieve tafel op 24 september: 2 of 3 leden gaan naar de bijeenkomst 

 

– Input voor het Preventieprogramma opgesteld door de werkgroep Zorg en door de voorzitter naar 

de beleidsambtenaar gestuurd 

 

– Woonvisie 

* is in wording, in september zijn bijeenkomsten van de stakeholders en daar wil het 

Seniorenplatform ook bij zijn 

* er zijn bewonersenquêtes geweest van mei – augustus 



* belangengroepen: Zellingen, Leliegroep, Qua Wonen, Gemeente 

* hoe zit 't met de vrije sector? Projectontwikkelaars/investeerders interesseren. (holland immo 

group zorgwoningfonds) 

* de secretaris maakt afspraak met Qua Wonen en Gemeente m.n. over Centrum Zuid. 

 

– Beleidsnota Sociaal Domein: 

* een vrij ontoegankelijk stuk met reeds bekende constateringen zonder consequenties. De 

voorzitter stuurt ons commentaar 

 

Rondvraag: 

– het platform vraagt zich af waar diverse activiteiten plaats moeten vinden nu het Onderdak 

afgebroken wordt 

– het wordt betwijfelt of het initiatief 'Senioren aan het werk' het aantal vrijwilligers zal beperken. 

– werkgroep Zorg meldt dat het Regionaal preventieakkoord eraan komt. GGD gaat gesprekken 

voeren over samenwerking regio x Gemeente. Datum wordt nog bekend gemaakt 

– de Beweeggids is bijna klaar 

– 10 oktober is er een start om te komen tot een lokaal sportakkoord 

– de secretaris zal proberen bij de bespreking van de Cultuurnota in de Raad aanwezig te zijn 

 

Volgend overleg dinsdag 24 september 9.30 in de Tuyter 

9.30 komt de ouderenadviseur KrimpenWijzer 

10.30 komt de beleidsambtenaar sociaal domein betreffende zorg en wonen 

 

 

 

  

 

 

 


