
 

                                                                                     

VERSLAG van de 109de vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel. 

Dinsdag 28 februari 2017, in de Tuyter. 

Afwezig waren Emilie en Christa. 

1. Een warm welkom voor Dieka van der Giessen en Ties van Riel.. Onze twee nieuwe leden. 

Cor Kraak kon helaas niet aanwezig zijn . Ook hij is een nieuw lid. 

Een ieder stelt zich kort aan elkaar voor.Thom geeft een korte samenvatting van het ontstaan van het 

Seniorenplatform 

2. Thom verandert verslag van de 108ste vergadering naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen 

en plaatst het op de site. 

3. Prioriteiten 2017. 

Toevoegen punt 12 Afvalverwerking. Thom benadert Peter v.d. Bogaard om bij een volgende 

vergadering het een en ander toe te lichten. Dit i.v.m.  o.a. de hoogte van de groencontainers. 

Er is overleg geweest met de wethouder,de leiding van Crimpenersteyn en Achmea en Irma over het 

tekort in december aan verpleegplaatsen. Wij ontvingen een brief over de afspraken tussen Achmea 

en Crimpenersteyn om soortgelijk probleem a.s. december te voorkomen. Thom maakt een afspraak 

voor april met finantieel manager van de Zellingen. Thom ,Nellie en Mathieu gaan daar naar toe. 

Het openbaar toilet bij de speeltuin moet nu worden opgepakt , er wordt een afspraak met Jan 

Soede gemaakt. 

Minimabeleid: Hiervoor gaat de voorzitter informeel langs bij de fracties om te vragen wat er met het 

rapport van de rekenkamer nu gaat gebeuren. 

4. Transformatie in het Sociaal domein.  Een goed stuk. Vraagt onze aandacht. Wel heel erg gericht 

op de jeugd. Dus in de gaten houden. 

5. Terugkoppeling overleg met Irma en Mathieu. Michel Noorlander houdt zich bezig met huiselijk 

geweld en ondervoeding. Inkoop (aanbesteding) groepsbegeleiding  volgt  Mathieu. Thom maakt een 

overzicht van de projecten.(probleem met het ontbreken van de 4 eenzaamheids projecten). 

6.  De eenzaamheidsprojecten willen zelfstandig en onder hun eigen naam blijven bestaan. Niet 

onder die van de KrimpenWijzer.De KrimpenWijzer is niet op de hoogte van hun doen en laten. Wel 

de gemeente (Irma). Hier hoort wel het overzicht en de coordinatie te liggen. Thom probeert hier 

ambtelijk een vinger achter te krijgen. 

7. Rooster parapludagen 2017.  Dit valt onder de eenzaamheidsprojecten. 



8. Communicatie. Wij willen geen particuliere bedrijven op onze website toelaten. Dit omdat wij 

geen zicht hebben op de kwaliteit die zij leveren en wij absolute onafhankelijkheid nastreven.  

Er komt geen nieuwe advertentie in Mooi leven. Het heeft geen meerwaarde. 

9. Stand van zaken diverse aandachtsgebieden.  

*Christa vraagt na bij het leefbaarheidsfonds of er nog geld beschikbaar is c.q.  

* wonen: Rita en Brandy van Qua wonen hebben geen reactie gegeven op de mail van Nellie. Nellie 

stuurt haar mail hierover door naar Thom. 

* openbare ruimte: In het voorjaar wordt er weer een wijkschouw verwacht.  

De Blauwe zone  van het  Raadhuisplein volgen wij met aandacht. Gaat per 1 april in.  Willemjan belt 

met de biljartclub over het parkeren aldaar. 

10. De bijeenkomst over 'mantelzorg' is door Willemjan en Mathieu bezocht.Er komt een advies naar 

de gemeente toe. Daar worden wij ook bij betrokken. b.v. respijtzorg. Mathieu stuurt ons het 

ontvangen stuk toe.  

De Vrijwilligersbijeenkomst van 9 februari waar Willemjan en Mathieu en Thom aanwezig waren.Was 

wel gezellig, maar had geen meerwaarde. Alleen op gebied van netwerken kan het interessant zijn. 

Jo en Thom gaan naar het Symposium anderhalvezorglijn op 5 april. 

Zorg en ICT is vooral voor professionals.  In het najaar is er wel een meer Domotica-achtig 

symposium, wat wel voor ons interessant is. 

Naar het Platform Sociaal domein gaan Thom en Nellie. Hier staat Bep reserve. Veel onduidelijkheid. 

Het communicatieprogramma (van Sociaal Domein) Konnect is in de plaats gekomen van Yammer. 

Wij maken er (nog) geen gebruikt van. Nu heel veel aandacht voor de jeugd en voor authisme. Onze 

taak om ook hier ons belang in de gaten te houden. 

11. Lekker leven: Mathieu belt Michel Noolander om hier meer over te weten te komen. 

Het IJsseldijkconcert  van 14 januari is bezocht door ongeveer 50 mensen, die hun kortingsbon 

hiervoor gebruikt hebben. Het Sen. platform heeft hiervoor 250,- euro gedoneerd. 

Het bord van de Hollandse IJssel is zwaar beschadigd aan de kant van Capelle. Het moet nodig 

vervangen worden. Bep gaat hier achteraan. 

Het paralpurooster is om zelf eens langs te kunnen gaan bij een van de gelegenheden. 

Thom maakt weer een jaarverslag over 2016. Moet voor 1 april klaar zijn. 

Wie weet een plotvraag voor de website? Sturen naar Thom. 

Volgend overleg op dinsdag 28 maart 2017 in de Tuyter. 
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