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1. 10 sept. Overleg met Contour de Twern. Over de systematiek van het huisbezoek en de  
lage respons op de brieven hierover. Thom met Patricia/Emilie. 14.45 uur 
Gezondheidscentrum. 

2. 13 augustus overleg met mevr. Wijngaarden (Crimpenersteyn/De Zellingen) over het 
aantal verpleegplaatsen. ( voorzitter en secretaris). 

3. 2 x per jaar is er overleg tussen de DB’s van het Seniorenplatform en de Adviesraad Sociaal 
Domein. De adviesraad controleert en adviseert de uitvoeringsregelingen van de 
Gemeente. Het aandachtsveld is zeer breed. Het Seniorenplatform richt zich meer 
specifiek op de eigen doelgroep.( 65 plussers.) Onlangs overleg geweest over het 
afgelopen jaar. 

4. In het najaar is de wijkagent voor ouderen te gast bij het Seniorenplatform. 
5. Afspraak met Rita Schoen van Qua Wonen over de Prinsessenflats en over de 

prestatieafspraken met de Gemeente bijv. de groenvoorziening en de buurtcentra. 
Aandachtspunt is ook de opheffing van Woonservice en wat daarvoor in de plaats is 
gekomen. (Thom, Nellie) 

6. De documenten ‘Activiteitenlijst’ en ‘Bronnen en contacten’ van het Seniorenplatform 
komen te vervallen. We gaan nu verder met de ‘Taakgroepenlijst’. Bij elke taakgroep staan 
de werkzaamheden en namen van de verantwoordelijken vermeld. Diverse 
werkzaamheden komen bij verschillende taakgroepen terug. Er is sprake van veel overlap. 
Rapporteren in de maandelijkse plenaire vergadering. 

7. De bijeenkomst ‘Samen kracht tegen eenzaamheid’ was nuttig, doelgericht en gezellig. 
Vier projecten zijn uitgekozen om binnen vier jaar te realiseren. Verslag hierover in de 
komende Nieuwsbrief. Tijdens het Krimpen Festival zullen deze gepresenteerd worden. 
Het Seniorenplatform was door twee personen vertegenwoordigd en de vorderingen 
worden gevolgd door Christa en Nellie. 

8. De nota Preventieprogramma gezondheid 2015-2019 is in voorbereiding. Het bouwt voort 
op de nota gezondheidsbeleid voor de periode 2012-2015 en valt onder de paraplu van het 
beleidsplan Sociaal Domein 2015-2019. Het preventieprogramma is gericht op 5 
speerpunten: het voorkomen en bestrijden van overgewicht en diabetes, verslaving, 
eenzaamheid, huiselijk geweld en het bevorderen van de psychische gezondheid. Onze 
suggesties die in het voortraject gedaan zijn, worden meegenomen. 

9. 18 juni was er een informatieve commissievergadering met o.m. een presentatie van de 
GGD Rotterdam-Rijnmond over de basistaken/producten die de GGD vanuit een 
Gemeenschappelijke regeling ook voor Krimpen ad IJssel uitvoert. Een van de basistaken 
betref informatievoorziening. Op de website van de GGD staat zeer veel informatie over 
gezondheid. Verder was er een presentatie van wethouder Financiën over de kadernota 
2016, die de basis vormt voor de programmabegroting die in het najaar door de 
gemeenteraad wordt vastgesteld. 

10. Verslag (Jo)  van de Genero-conferentie ‘Wijkgericht werken in zorg en welzijn voor 
ouderen’ bijv. ‘Even buurten’ in Rotterdam en ‘Dementievriendelijke gemeente’ in Bladel 
e.o. Deze kennis moet verspreid worden naar andere gemeentes. Jo en Thom overleggen 
met Irma Remeeus.  

11. Rooster van aftreden van de leden van het Seniorenplatform.  Geïnformeerd wordt of een 
aantal leden wat langer wil blijven dan eerder vastgesteld. Dit om de continuïteit te 
waarborgen.  



12. ‘Sportagenda 2015-2019’ + ‘Evaluatie Sport en Beweging Krimpen ad IJssel 2009-2014’ + 
brief Gemeente n.a.v. het advies van het Seniorenplatform over de Sportagenda worden 
uitgereikt  ter informatie.  

13. De ‘Beweeggids voor ouderen’ wordt 26 september uitgereikt en verstuurd naar de 
abonnees van onze Nieuwsbrief.( dus voor onze kosten) 

14. Binnenkort verschijnt de Nieuwsbrief vol interessante info. Eind van het jaar staat de 
laatste Nieuwsbrief van 2015 gepland. 

15. Er staat een mooi en duidelijk vignet van het Seniorenplatform op alle belbussen. 
16. Mededelingen van de penningmeester over de gezonde financiële situatie van het 

Seniorenplatform.  
17. Informatie over de niet-reanimeren penning (Emilie) van de NVVE 
18. Veel vraag naar bankjes:  adviseren om 10 medestanders te vinden en zelf de aanvraag 

voorzien van handtekeningen bij de Gemeente in te dienen.( afd. openbare werken).  
Wordt vaak gehonoreerd.  

19. Folder over oudermishandeling is aangetroffen in het Gezondheidscentrum.  Gevraagd zal 
worden of deze breder verspreid kan worden (Jo) 

20. Voor de agenda volgend overleg: Krimpen Festival 26 september en Sportagenda 2015-
2019 

 
 
 
 
CH juli 2015 def. 26/8/2015/thsb. 


