
 
Verslag van de 108e

Dinsdag 31 januari 2017 in de Tuyter 
 vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 

Aanwezig: Mathieu Baltissen voorzitter, Thom Bakker, Jo Schuurman, Bep Bakker, 
Nellie Lindeman, Willemjan Schouten, Emilie van der Kraan, Christa Huis in 't Veld 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Opening 
– de voorzitter – Mathieu –  is officieel benoemd door de Gemeente 
– voorzitter bedankt Thom voor alle inzet en voorbereidingen voor het voorzitterschap 
 
2. De notulen worden gecorrigeerd en op de website geplaatst – Thom 
 
3. De vergaderdata zijn vastgesteld. In zaal 11 in de Tuyter 
 
4. De prioriteiten voor 2017 worden vastgesteld – bijlage 
 
5. Financiën – Willemjan geeft toelichting op inkomsten en uitgaven 2016. De subsidie voor 2017 
is binnen. De subsidie gebruiken wij ruim op. Deze wordt al 2 jaar niet geïndexeerd. 
 
6. Project ondervoeding – Jo. Wegens een reorganisatie is de evaluatie hiervan nog niet ontvangen. 
Activiteiten: flyer, nieuwsbrief, Krimpenwijzer, contact met de wijkverpleging. Valt onder 
preventiebeleid van de Gemeente. Michel Noorlander. 
 
7. Communicatie – Thom. Nieuwsbrief goed ontvangen, mooi en informatief. In december zijn 
ruim 6000 exemplaren verzonden aan 60-plussers. 
Het adresbestand gaat over van Ger van der Kruyt naar Mevr. Van Keulen. Hierover komt nog 
nadere informatie van Thom. 
Zomernummer 2017: de lopende prioriteiten van het Seniorenplatform, zomerprogramma van 
Contour de Twern, graag onderwerpen aandragen.  
 
8. Bij het openbaar toilet is ook een kiosk gewenst. Voor speeltuin, moestuin, compostplek. 
(herontwikkeling hertenkamp). Thom Jo Willemjan 
 
9. parkeren biljarters in de blauwe zone: raad gegeven om te overleggen met de verantwoordelijke 
ambtenaar en/of bezwaar te maken. 
 
10. Bijeenkomsten 
–  Nieuwjaarsreceptie – Seniorenplatform was goed vertegenwoordigd. 
–  12 december 'Beweging en voeding bij kanker' was goed bezocht – Willemjan 
–  31 januari, winterlunch Inloop de IJssel, 12 aanmeldingen 
–  31 januari bijeenkomst over speerpunten mantelzorg. Seniorenplatform heeft aangegeven welke 
punten belangrijk zijn. 
– 9 februari vrijwilligersbijeenkomst in de Pannekoe om vrijwilligers te werven – Emilie Willemjan 
Thom zijn er. 
 
11. Transformatie Sociaal Domein. Dit stuk geeft goed inzicht in het gemeentelijk beleid. Wordt in 
de vergadering van februari besproken. 
 
12. De 'Eenzaamheidsprojecten'  – Christa Willemjan – zie bijlage.  
 
13. Mededelingen en rondvraag 



– er zijn gesprekken gevoerd met drie mogelijke nieuwe leden voor het Seniorenplatform 
– klachten over afval melden bij de coördinator afvalverwerking namens het Seniorenplatform 
– in de NRC is een artikel gepubliceerd over huiselijk geweld door een hoogleraar van de EUR 
– bij een dijkdoorbraak is geen doelgroepgerichte communicatie opgenomen in het 
calamiteitenplan. Het advies is om thuis te blijven. De Lek dijk is het gevaarlijkst. 
– Thom bezocht mevrouw Houweling met een kerststukje. Dit werd zeer gewaardeerd. 
– Voor overleg met de wethouder wordt een afspraak gemaakt voor mei/juni 
– bij de huisbezoeken komt de Nieuwsbrief niet ter sprake. Hier wordt aandacht voor gevraagd. 
– LOK zal kennis maken met Mathieu 
– de website is geactualiseerd – Cinthus heeft een foto gemaakt. Graag idee voor enquête. 
– 'hartveilig wonen' is gewenst maar een uitvoeringsplan ontbreekt nog. Aandachtspunten zijn de 
locaties en de financiering. 
 
 
Volgende vergadering dinsdag 28 februari, 9.30 uur in de Tuyter, zaal 11 
 
 
CH februari 2017 
 



16. uit de Raadsvergadering: 
– er komen onafhankelijke mediatiors voor 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 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 
 
 


