
 
Verslag van de 107e

Dinsdag 29 november 2016 in de Tuyter 
 vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 

Aanwezig: Thom Bakker waarnemend voorzitter en secretaris, Jo Schuurman, Bep Bakker, Nellie 
Lindeman, Mathieu Baltissen, Willemjan Schouten, Christa Huis in 't Veld 
Afwezig; Emilie van der Kraan 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Thom Mathieu en anderen hebben een introductierondje in de Gemeente gemaakt om een gezicht 
bij de nieuwe naam van de voorzitter te laten zien. Dit werd zeer gewaardeerd. 
 
2. Thom, Jo en Mathieu hebben gesprekken met nieuwe kandidaten voor het Platform. 
 
3. Er zijn veel positieve reacties op de kalender en de brief van het seniorenplatform. 
 
4. Te weinig Verpleegbedden. Er zijn nu al meerdere echtparen gescheiden. In Crimpenersteyn zijn 
150 bedden, er staan er 10 leeg. Tiendhove heeft 40 bedden. De Gezonheidsraad verdeelt de bedden 
per provincie. In Krimpen deelt Achmea het aantal bedden toe middels de financiering. 15 
december is er een gesprek met bestuurder van de  Zellingen, mevr. Van Wijngaarden en met 
Achmea en de wethouder plus Thom/Mathieu. 
 
5. Bijeenkomst over mantelzorg voor mensen met dementie – Jo en Emilie 
– bij het kenniscentrumvan de VU is informatie over zorgmethoden 
– lezing over 'dementie-app' die mantelzorger en demente koppelt 
– lezing over de vragenlijst om de belasting te meten, met advies 
– www.zichtopmijnmantelzorg.nl 
 
6. Mantelzorgbijeenkomst bezocht door Mathieu en Willemjan met Contour de Twern en de 
Gemeente (de wethouder). Twee workshops met vragen en discussie. Naar aanleiding hiervan wordt 
een advies voor B&W opgesteld. 
 
7. De naam 'Krimpenwijzer' is nog veel te weinig bekend en zou meer gepromoot moeten worden 
ipv Contour de Twern. Is overigens beleid van de gemeente, zie ook artikel in de Nieuwsbrief. 
 
8. De bijeenkomst over huiselijk geweld (29/11) wordt bezocht door Mathieu en Bep. 
 
10. Groentafel-Thom. De burgers moeten meer betrokken worden bij het groenbeleid m.n. voor 
praktische zaken. 
 
11. De Fit-test trok 160 bezoekers waarvan de conditie over het algemeen goed was. 
 
12. Willemjan heeft meegedaan aan de rijvaardigheidstest. Advies om de verkeersregels te 
raadplegen, er is veel veranderd. 
 
13. Qua Wonen. Domotica, traplift, vervoer zijn voorwaarden om zelfstandig te blijven wonen. 
Nellie heeft contact hierover. 
 
14. Financiën Willemjan. De subsidie van de Gemeente is op. Declaraties aan Willenjan sturen. 
 
15. De Nieuwsbrief wordt tussen 15 en 20 december verstuurd. 
 
 

http://www.zichtopmijnmantelzorg.nl/�


16. uit de Raadsvergadering: 
– er komen onafhankelijke mediatiors voor ondermeer voor conflicten bij de zorgvraag.  
– overal in de Gemeente AED's kost 50.000 euro. 
– binnenkort afspraak over openbaar toilet in het hertenkamp 
 
17. Sociaal Domein – Thom  We ontvangen nog drie documenten: 
– de transformatie in het sociaal domein 2016-2017. Eventueel advies van het Seniorenplatform in 
januari 2017 
– monitoring sociaal domein in de eerste helft van januari 2017 
 
18. Rondvraag: 
– de blijverslening te verstrekken door de Gemeente komt niet in Krimpen 
– Jo controleert de informatie over het vervoer op onze website 
– problemen om met de rollator de bus/metro in te komen? 
– Thom brengt persoonlijk een kerstgroet aan mevrouw Houweling 
 
19. Afspraken: 
– taakverdeling binnen heet DB en het platform: dinsdag 10 januari in de hal van de Tuyter 
– vergadering van december vervalt 
– Christa maakt schema vergaderingen 2017 en regelt reservering van de ruimte in de Tuyter of de 
Sperwer (QauWonen) 
 
 
TENSLOTTE; Thom draagt de voorzittershamer over aan Mathieu! 
 
 
Volgende vergadering dinsdag 31 januari 2017, 9,30 uur in de Tuyter 
 
 
CH december 2016 
 
 


