Notulen van de 139ste vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel
Dinsdag 7 juli 2020 in de Pannekoe (vanwege sluiting Tuyter).
1.Opening door de voorzitter.
2.Kennismaking met een nieuw lid van het Seniorenplatform.
Door de corona-periode hebben wij sinds januari weer een vergadering. De voorzitter heet de heer
Geneugelijk namens het PCOB van harte welkom als nieuw lid van het platform. Tevens worden de
personen die zich bezig houden met de Nieuwsbrief van harte welkom geheten bij de vergadering.
Via een voorstelrondje heeft een ieder ook aan kunnen geven hoe hij/zij de afgelopen coronaperiode heeft ervaren.
3.Notulen.
De notulen worden met enige aanvulling goedgekeurd.
4.Mededelingen
- Regionaal Plan van Aanpak Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en beschermd wonen ter
info verstuurd.
- de verantwoording voor de erkenningssubsidie 2019 is verstuurd.
- subsidie 2021 is aangevraagd.
- van Stichting Inloophuis is bericht ontvangen over de tijdelijke sluiting vanwege corona.
5.Stand van zaken financiering eenzaamheidsprojecten.
- voor inloophuis Krimpen Vijverhoek is subsidie toegekend.
- Bakje doen van Pameijer is subsidie toegekend. Voorlopig geen bijeenkomsten. Ze hebben het
opgelost door tweemaal per dag contact op te nemen met cliënten.
- Café van Toen en Nu is subsidie toegekend. Maar bijeenkomsten zijn vooralsnog niet mogelijk.
6.Overleggen/bijeenkomsten, die vanwege corona (niet) zijn doorgegaan.
- Inclusieve Tafel van juni gaat naar september.
- Veiligheid/Babbeltrucs: gezien 1,5 meter afstand niet mogelijk, wellicht volgend jaar (afhankelijk
van de gemeente).
- Bijeenkomsten Vrijwilligers Platform Krimpen en Platform Sociaal Domein zijn niet doorgegaan.
7.Bijeenkomsten.
- Sportakkoord bijeenkomst via internet op 15 juni jl. In nieuwsbrief is het akkoord opgenomen.
- op 10 sept bijeenkomst Inclusieve Tafel.
- in derde week van sept. mogelijk sportdag met voor senioren iets specifieks.
- De voorzitter heeft regelmatig telefonisch contact gehad met de gemeente.
- De buurtkamers gaan weer open onder begeleiding van KrimpenWijzer.
8. Krimpense Groentafel.
Verslag. Geen bijzonderheden.
9. Coalitieakkoord.
Het concept is inmiddels definitief. Er staan twee punten in m.b.t. senioren t.w.: levensbestendig
wonen en vervoer.

De voorzitter heeft bij de gemeente geïnformeerd of de conceptversie Woonvisie beschikbaar is.
Helaas is dit niet het geval.
10. De nieuwsbrief.
- de nieuwbrief is verstuurd.
- i.v.m. ruimtegebrek is de poster van Vrijwilligers niet geplaatst.
Het Platform Op Afstand Dichtbij is met het krantje “Het Krimpens Kwartiertje” en andere activiteiten
een heel mooi initiatief. Over nadenken op welke wijze dit eventueel ingepast kan worden in de
nieuwsbrief.
11. Belangstelling voor de digitale Nieuwsbrief van KBO/PCB.
Deze zal doorgestuurd worden.
12. Rondvraag.
- Hoe staat het met de verpleeghuisbedden in Crimpenersteyn.
- Werkgroepen weer opstarten om ook dit punt weer op te pakken.

