
Notulen van de 147ste vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 

Dinsdag 29 juni in de Tuyter 

 

1.Welkom. 

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze eerste fysieke vergadering na corona. 

 

2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken en berichten 

– Een lid wordt met ingang van heden slapend lid van het Seniorenplatform 

– Is uitbreiding van het Seniorenplatform nodig? Er moet nog een lid komen als  

vertegenwoordiging van het PCOB. Emilie onderneemt actie in deze. 

– Het zomerprogramma van Krimpenwijzer wordt positief ontvangen. 

– maandag 5 juli is het Cultuurcafé in de Tuyter, georganiseerd door Synerkri en de Bibliotheek. 

De voorzitter stuurt de email door. 

 

3. Notulen van de 146ste vergadering worden goedgekeurd. 

 

4. Brainstorm  – Krimpenwijzer, beleidsmedewerkster gemeente en het Seniorenplatform - over 

‘Fijn thuis gesprekken’. Idee uit de praktijk van ContourdeTwern in Tilburg. 

Verschil met het Preventief huisbezoek o.a.: 

– vanaf 65+ 

– nieuwe zinvolle invulling; nieuwe tijdsbesteding na het pensioen 

– samenwerking met andere gemeentelijke en maatschappelijke organisaties 

Interessante ideeën met de aantekening dat ze aangepast moeten worden aan de Krimpense 

bevolking en mentaliteit.  

Het Seniorenplatform zal de ontwikkelingen volgen en zonodig de beleidsmedewerkster van de 

gemeente uitnodigen in de vergadering.  

 

5. Monitoring abonnementstarief WMO 

– huidige tarief huishoudelijke hulp is 19 euro per maand ongeacht inkomen hetgeen de nodige 

problemen veroorzaakt. 

Er is een gesprek geweest met onderzoekers waarna de rapportage komt. Deze volgen zodra die is 

ontvangen. 

 

6. Balkomgym.  
Deze trok minder aandacht dan de vorige keer, daarom is ervoor gekozen dat men zichzelf aan kan 

melden en subsidie kan aanvragen uit het bewonersfonds bij de gemeente. 

 

7. Diverse overleggen 

– De voorzitter heeft nader kennis gemaakt met de regiomanager van ContourdeTwern die 

Krimpenwijzer aanstuurt. Misschien is het aan te bevelen hem een keer uit te nodigen voor onze 

vergadering. 

– op initiatief van D’66 gesprek gehad met het doel input te leveren voor hun 

verkiezingsprogramma. 

– op initiatief van de locatiemanager van zwembad De Lansingh gesprek over het aanknopen van 

goede contacten over en weer. De Lansingh heeft zich vernieuwd en zal gebruik maken van onze 

Nieuwsbrief en website om hun aanbod onder de aandacht te brengen. 

 

8. De Nieuwsbrief 

Deze is uitgebracht en ziet er goed en goed gevuld uit! 

 

9. Rondvraag 

– VOG is per 1 juli verplicht voor het werken met kwetsbare mensen. De voorzitter zal bij de 



gemeente om info vragen. Er blijken nogal wat vragen te leven bij organisaties. 

– Een lid heeft zich aangemeld bij overheid.nl met actuele informatie over de gemeente. 

– Een lid is eind augustus op vakantie en kan dus niet bij de vergadering zijn 

– een aantal wethouders wil graag acte de presence geven op onze vergadering. De dinsdagochtend 

kan dat helaas niet i.v.m. de vergadering van B&W. Een keer de vergadering op woensdag houden? 

Ter overweging. 

Volgende vergadering: dinsdag 31 augustus, 9.30 uur – 12.30 uur in de Tuyter. 

Kennismaking met de ouderenadviseur van Krimpenwijzer. 

 

10. Sluiting. 

 

 

 

 

 

 


