
Notulen van de 145e 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 kennis name: 

 de mantelzorgkrant. 

 verslag VPK-overleg van 23 maart . 

 verslag klankbordgroep Sportakkoord van 8 maart. 
 
3. Notulen van de 144e vergadering incl. actielijst- maart 2021. 

Naar aanleiding van de notulen: 

 Er wordt een concept projectplan  opgesteld voor het project koplopergemeente 
cliëntondersteuning. De werkgroep gaat daar vervolgens mee aan de slag. 

 Voor de toekomst/vernieuwbouw Crimpenersteijn wordt vanuit het Seniorenplatform 
(vooralsnog) geen advies verwacht. 

 Het wachten is op de concept gezondheidsnota. Werkgroep gezondheid zal t.z.t een advies 
geven. 

 Voetpad naar en van Hoge Vijver blijft op actielijst. 

 Een vijftal leden hebben deelgenomen aan de inclusieve wandeling. 
 
4. Inclusieve wandeling op 15 maart. 

Was een groot succes. Emilie geeft haar ervaringen aan Anke door voor gezamenlijk verslag in de 
nieuwsbrief. 

 
5. Informatiebijeenkomst Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 25 en 26 mei. 

Werkgroepen zorg en gezondheid en wonen  nemen deel aan deze bijeenkomst. Graag 
doorgeven wie 25 en wie 26 mei. 
 

6. Brainstorm “fijn thuis gesprekken” op 18 mei 12.15. 
De dames Van der Kraan en Van Leeuwen zullen aan deze brainstorm deelnemen. 
De voorzitter is door wethouder Hugo van der Wal uitgenodigd een bijeenkomst over Zelfstandig 
wonen bij te wonen. 
 

7. Monitoring abonnementstarief  Wmo. 
Voorzitter en mevr. Van der Kraan nemen deel aan het groepsinterview op 8 juni. 
 

8. Overleggen en bijeenkomsten. 
Met Irma Remeeus: 

 Toekomst ouderenzorg. Door zorginstellingen is extern bureau ingeschakeld. Vooralsnog 
weinig concreet. Voorbereide vragen pasten niet bij het onderwerp. 

 Zelfstandig-/beschermd wonen. Zie agendapunt 5. 

 Door corona en vele wisselingen en grote werkdruk staat ambtelijk organisatie onder druk. 

 Artikel over energie collectief in nieuwsbrief. Artikel aan te leveren door Paul Hickendorff. 

 Bijeenkomst over financiële veiligheid en uitbuiting is in voorbereiding. 

 Balkongym. Synerkri bereidt een 2e serie voor van 20-28 mei. Het seniorenplatform zorgt 
voor flyeren 20 mei. Vorige deelname in april tussen 100 en 150 personen.  

 Preventieakkoord onderzoek door Synerkri. 
Stagiaire bij Synerkri heeft gesprek met de voorzitter. Naar de mening van het 



seniorenplatform is sportakkoord onderdeel van preventieakkoord en niet andersom zoals 
voorgesteld door Synerkri. Er komt t.z.t. ook een preventieplan. Dit is afhankelijk van de 
resultaten van het GGD onderzoek. 

 Toekomst ouderenzorg. Zie het overleg met Irma Remeeus over dit onderwerp. 
 
9. Nieuwsbrief 

Artikel over de Historische kring vervalt. 
 

10. Buitensporttoestellen 
De voorzitter heeft bij de gemeente (Marijke van de Ende) en Synerkri aangegeven dat het idee 
voor fitnesstoestellen langs de Middenwetering passen binnen de subsidie van de provincie en 
heeft gevraagd om actie. De aanvraag moet voor 7 juni binnen zijn. 
 

11. Woonzorganalyse 
De gemeente vraagt een vertegenwoordiger van het seniorenplatform voor het opstellen van 
een plan van eisen voor de woonzorganalyse. De voorzitter meent contact op met de 
beleidsmedewerkster over de inhoud. Eind mei zal een vertegenwoordiger van het 
seniorenplatform worden doorgegeven 
 

12. Rondvraag 
Mevr. Van der Giessen vraagt hoe het zit met de films in de Tuyter. De secretaris heeft hierover 
contact met Edmee Bartels 
Mevr. Van der Kraan heeft geconstateerd dat een klacht bij “Kontakt” over de bezorging positief 
wordt afgehandeld. 
 

13. Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 1 juni 2021 om 9.30. Digitaal als het moet en in de “Specialiteit” 
als het kan. De daarop volgende vergadering is weer zoals gebruikelijk op de laatste dinsdag van 
de maand op 29 juni 2021 
 

14. Sluiting van de vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.05 
 

ACTIELIJST 

Activiteit wie Gereed voor Afgedaan 

Financiering 3 ontmoetingsprojecten 2020 
doorschuiven naar 2021 

voorzitter Nog geen contact 
met Bakkie doen 

 

Knarrenhof: artikel Nieuwsbrief redactiecie 20 mei 2021 x 

Gecancelde bijeenkomsten on hold: Fittest, Veiligheid, 
broodje brandweer, toekomst ouderenzorg 

SP samen met 
gemeente 

Bezien na corona  

Gesprek bibliotheek secretaris Wanneer open?  

Overkapping Jeu de Boule voorzitter 01-06-2021  

Sinerkri Edmee Bartels inzet belbus zondag met 
jongeren 

voorzitter Bezien na corona  

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang Wkgr 
zorg/wonen 

25 en 26 mei x 

Fijn thuis gesprekken EvdKr/WnL 8 juni  

abonnementstarief MB/WvL 8 juni  

Efficiencyprocessen POHO KW en gemeente voorzitter 01-06-2021  

Bereikbaarheid ambtenaar Tuyter secretaris 01-06-2021  

Ontbreken voetpad naar en van Hoge Vijver  Wkgr Wonen 01-06-2021  

 


