Notulen van de 142e vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel
Dinsdag 3 november 2020 Digitaal via Whereby
Gasten:
Ellen van den Hoogen: praktijkondersteuner huisartsen ouderenzorg
Mariska Scalogne cultuur Sinerkri
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. Bericht van verhindering van
de penningmeester en mevr. Van der Kraan. 3 leden kregen whereby niet operationeel. De
voorzitter zal bij hen langsgaan voor hulp.
2. Gesprek Mariska Scalogne van Synerkri.
Zij is vooral belast met de educatieve werkzaamheden gericht op scholen. Daarnaast
ondersteunt zij Edmee Bartels die met name de programmering van de Tuyter doet.
Er ontstaat een levendig gesprek. Er wordt een suggestie gedaan om nader contact te leggen
door Sinerkri met Het nut. Er kan wellicht een waardevolle samenwerking ontstaan.
Twee opvallende zaken.
In de eerste plaats de slechte bereikbaarheid van de ambtelijke verantwoordelijke van de
Tuyter (loopt het Seniorenplatform ook tegenaan).
In de tweede plaats het contact met de gemeente. Zaken worden niet altijd opgepakt.
3. Gesprek met Ellen van den Hoogen.
Ze geeft een overzicht van haar werkzaamheden. Ze is een schakel tussen de huisartsen en
de patiënt. Ze krijgt haar werk aangestuurd door de huisartsen, maar kan ook rechtstreeks
gebeld worden. Door patiënten zelf, maar ook familie die zich zorgen maakt. In de huidige
periode is het ook vooral op eenzaamheid, zorg mijden etc.
Waar zij in haar werk vooral tegenaan loopt is de inefficiency van bepaalde processen.
Met name 2 zaken worden genoemd:
- ze is zelf verpleegkundige S1. Ze heeft een uitgebreid gesprek met een patiënt. Kaart
vervolgens de problematiek aan bij KrimpenWijzer die de zaak voorlegt bij de gemeente.
Vervolgens komt er een S1 verpleegkundige die alles nog eens een keer overdoet.
- dagbesteding: het is sterk aan te bevelen om een aanvrager eerst een of twee keer te laten
uitproberen, voordat het hele proces van de aanvraag wordt doorlopen. Dit voorkomt
onnodig werk als de betreffende persoon het toch niet ziet zitten. Het komt regelmatig voor
dat iemand na een uitgebreide procedure het toch niet ziet zitten na 1 of 2 keer geweest te
zijn.
4. Notulen van de vergadering van 29 september.
Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.
5. Bijeenkomsten.
- 30 september dag van de ouderenzorg: is niet doorgegaan. Door de opzet kon het ook niet
digitaal.
- werkgroep Wonen 6 oktober: conceptadvies op de Woonvisie voorbereid.

- Vrijwilligersplatform Krimpen 12 okt. Digitaal. Geen vragen of opmerkingen bij het bijgaand
verslag .
6. Seniorenplatform.
- onderwerpen voor de a.s. Nieuwsbrief. Het overzicht wordt doorgenomen. Ongeveer de
helft is binnen. Verzoek aan trekkers van bepaalde onderwerpen die nog niet gereed zijn te
letten op de uiterste inleverdatum 13 november.
- voorstel om bij het verslag voortaan een actielijst te voegen. Kan elke vergadering de stand
van zaken gemakkelijker worden nagegaan. Voorstel wordt aangenomen.
7. Adviesaanvraag regeling gratis gebruik openbaar vervoer voor 67+ van het College B&W.
Het College B&W vraagt of het Seniorenplatform een advies uit wil brengen over het
realiseren van een gratis openbaar vervoer voorziening voor ouderen van 67+ met een
inkomen onder 120% van het sociaal minimum. De pas is geldig in de regio, maar pas vanaf
9.00 uur in de week en onbeperkt op zon- en feestdagen.
Het gaat om 650 personen. Maar hierin zitten ook opgenomen personen die niet in staat zijn
om met openbaar vervoer te reizen. Bijvoorbeeld personen in verpleeghuizen.
De vraag is of in 2021 nog een beperking moet gelden voor 9.00 uur. Reizen is toch beperkt
en bepaalde afspraken bijv. in ziekenhuizen zijn niet altijd zelf te plannen in coronatijd. Na
een jaar of tussentijds kan deze aanpassing altijd worden teruggedraaid indien noodzakelijk.
Er wordt een positief advies uitgebracht.
8. Rondvraag.
- in 2022 zijn rookmelders op elke verdieping verplicht. Meenemen in een Nieuwsbrief.
Daarnaast aandacht aan schenken als een “broodje brandweer” weer mogelijk is.
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Activiteit
Financiering 3 ontmoetingsprojecten 2020
doorschuiven naar 2021
Knarrenhof: artikel Nieuwsbrief
Gecancelde bijeenkomsten on hold: Fittest,
Veiligheid, broodje brandweer, toekomst
ouderenzorg
Gesprek bibliotheek
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