Notulen van de 146e vergadering van het seniorenplatform Krimpen aan den
IJssel Dinsdag 4 mei 2021 Digitaal
1. Opening.
De voorzitter opent om 9.30 de digitale vergadering.
2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande berichten en stukken.
Ter kennisname:
● 4 juni a.s. nationale balkongymdag op de Landerijen in aanwezigheid van wethouder Derikx op
de Vijverhoek.
● 12 oktober a.s. komt er een bijeenkomst over veiligheid en financiële uitbuiting met
medewerking van de politie en de RABObank
● Na overleg met gemeente, Synerkri en de voorzitter seniorenplatform over aanvraag subsidie
buitensport toestellen heeft gemeente besloten de subsidie te besteden aan andere projecten.
3. Notulen van de 145e vergadering incl. aktielijst- mei 2021.
Naar aanleiding van de notulen
● Enkele leden hebben deelgenomen aan de inclusieve wandeling.
4. De informatiebijeenkomst over beschermd wonen en maatschappelijke opvang 25/26 mei.
De leden die deelnamen aan de bijeenkomst hebben de indruk dat het hoofdzakelijk over jongeren
gaat en heel weinig over ouderen. De vraag blijft wat de meerwaarde is voor het seniorenplatform.
5. Brainstorm “Fijn thuis gesprekken”18 mei.
Deze bijeenkomst is verplaatst naar 8 juni.
6. Brainstorm over wonen nu en in de toekomst van ouderen in Krimpen aan den IJssel, de
Woonzorganalyse.
De secretaris gaat deelnemen namens het seniorenplatform. De voorzitter namens de
Adviesraad Sociaal Domein.
7. Uitnodiging deelname monitoring abonnementstarief 8 juni door extern bureau.
De gemeente probeert door een interpretatie van de wet het abonnementstarief af te schaffen voor
de mensen die het zelf kunnen betalen. De uitspraak moet nog plaats vinden.
Daarnaast wil de gemeente meer inzicht krijgen in de effecten ervan. 2 leden zullen deelnemen.
8. Diverse andere overleggen en bijeenkomsten.
* Er komt een overleg met o.a. de bestuurder van de Zellingen en een vertegenwoordiger van Qua
Wonen over het opstarten van een inloopspreekuur voor zelfstandig wonen op 23 juni.
* Kennismaken met de heer Snoeren, manager van Contourdetwern die Krimpenwijzer aanstuurt.
9. Nieuwsbrief, stand van zaken.
Alle stukken op 1 na liggen bij de redacteuren.
Het zomerprogramma van de Krimpenwijzer is ook klaar en zal in de nieuwsbrief opgenomen worden.
De leden worden gevraagd om na te denken over een te houden enquête voor onze nieuwsbriefleden
hoe zij tegen de nieuwsbrief aankijken.

10. planning vergaderingen 2021.
De vergaderingen zijn op 29 juni,31 augustus,28 september,26 oktober en 30 november.

11. Rondvraag.
Vrijwilligerskrant. Wij hebben geen nieuwe leden meer nodig, alleen nog een afgevaardigde van de
P.C.O.B.
De penningmeester heeft de verantwoording 2020 en aanvraag subsidie 2022 naar de gemeente
gestuurd. Er is een bericht van ontvangst gekregen.
Een lid meldt dat zij 29 juni niet op de vergadering kan zijn.
Wethouder Derickx graag uitgenodigd wil worden voor een vergadering om over enkele
onderwerpen te praten. Bijvoorbeeld cultuurprogramma Tuyter en gratis reizen 67+.
De secretaris zal de nieuwe ouderenadviseur uitnodigen voor de vergadering van augustus.
12. Sluiting van de vergadering.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.05.

