
 
 
VERSLAG van de 40e vergadering van het seniorenplatform,gehouden op maandag 29 
maart 2010,aanvang 09.30 uur in het Raadhuis. 
 
 
 
1. Het platform was compleet aanwezig. Aan de agenda werden toegevoegd onder 3b het 
financieel overzicht 2009 
En onder 3c de gebruiksregels wijkcentra van qua wonen. 
 
2. Aanwezig waren op uitnodiging Mirona v.d.Linden (met zoon Tom) en Chris van Rijswijk 
beiden van het Meldpunt. 
Mirona werkt sinds september 2007 in krimpen. Haar taken zijn : aandacht voor de informele 
zorg, coördinator van het informatie centrum en verantwoordelijk voor het mantelzorg 
steunpunt. Het mantelzorg steunpunt kent nu 400 mantelzorgers. Op basis van het landelijk 
gemiddelde kunnen/zullen er maximaal 3000 in onze gemeente zijn. Mirona tracht te zijn ( in 
het kader van de mantelsteunpunt): 
- vooral een luisterend oor. 
- het verstrekken van informatie over o.m. indicatie, doorverwijzing etc. 
- contact onderhouden met organisaties als de ned.patienten ver., het UVV e.a. 
- organiseren van thema en netwerk bijeenkomsten zoals 20 mei a.s. een netwerkbijeenkomst 
“de jonge mantelzorger”. 
- het houden van elke woensdag ( 10-11 uur) een telefonisch spreekuur. 
- het organiseren en begeleiden van het alzheimer cafe, eenmaal per maand in Tiendhove. 
- het maken van 2x per jaar een mantelzorgkrant. 
 
Zo terug kijkend waren haar drie zaken opgevallen: 
1. tot 2007 werd er voor de mantelzorgers niets gedaan.,  2. oplopende belangstelling,  3. de 
vanzelf sprekendheid die de mantelzorgers uitstralen.   
 
De vergadering constateert dat de tijdens Ouderenproof gelanceerde gedachte dat er aandacht 
nodig was voor mantelzorgers in onze gemeente , daaraan is nu prima invulling gegeven. 
 
Chris van Rijswijk kan slechts 4 uur als beleidsmedewerker besteden aan Krimpen a.d. IJssel. 
Geeft o.m. aandacht aan de begeleidingsgroep professionals krimpen/capelle en aan 
themabijeenkomsten c.q. staat daar waar mogelijk mirona bij. 
 
 
3. De diverse rapportages ( o.m. overleg met de afd. financiën van de gemeente) werden voor 
kennisgeving aangenomen. 
Het financieel overzicht over 2009 werd samengesteld door voorzitter en penningmeester. 
Te samen met de gebruiksregels werd e.e.a. voor kennisgeving aangenomen met dank aan de 
samenstellers, rapporteurs.  
 
4. Op een kleine tekstuele wijziging werd het verslag van de 39e vergadering goedgekeurd. 
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5. Een start werd gemaakt met de discussie over de opzet en inhoud van de taakgroepen. 
Eén van de voorlopige conclusies was dat de taakgroep wonen en de taakgroep zorg feitelijk 
samen komen in de planning van de “woon-zorg zonering”. 
Inzake de taakgroep communicatie/welzijn/en participatie kreeg feitelijk het 
communicatiedeel aandacht. Gesteld werd dat de site van het platform een opwaardering 
nodig heeft. Dat de bestanden van de “achterban”die met mailadres bekend zijn meer 
interactief benut zouden moeten worden. Ook het begrip forum werd genoemd. 
Als activiteiten werden geduid: 
Benutting interactiviteit site 
Meer aandacht en voorlichting over de ontwikkeling van de woonzorg zonering ( zie 
BloemRijk,Facet e.a.) 
Organiseren van een voorlichtingsmiddag/avond. 
 
6. Met de constatering dat punt 5 verdere gedachte ontwikkeling nodig heeft, sloot de 
voorzitter de vergadering. 
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