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Verslag bestuursvergadering 23 juni 2020 aansluitend aan ambtelijk overleg aanvang 15.30 uur in De Parel
Aanwezig:
Hannie Bot, Johan Maasland, Jacques van de Minkelis (voorzitter), Alie Stout, Adrie Teeuw, Leen van Wingerden en
Annette van Dijk (notulist).
Vanuit de participantenraad: Wolter Smit.

1.

Welkom en opening
Welkom aan Wolter. Vindt het mooi om de uitnodiging te krijgen. Op onze vraag of Wolter, als drukke vrijwilliger,
wel tijd hiervoor heeft, geeft hij aan dat er meer tijd beschikbaar is gekomen vanwege de huidige digitale
vergaderingen, die beduidend korter zijn.

2.

Verslag bestuursvergadering 26 mei 2020
Er zijn geen opmerkingen. We stellen deze vast en ondertekening wordt gedaan door de voorzitter en secretaris.

3.

Postlijst etc.
We nemen deze door. De vergadering van de verkeerscommissie op 22 juni is vanwege corona afgelast.
Adrie: zijn er ten aanzien van de verkeerscommissie wellicht zaken geconstateerd die zijn blijven liggen? Er is niets
door de gemeente aangeleverd. Leen merkt op dat veel zaken niet in de commissie komen maar direct afgehandeld
worden door de ambtenaren.

4.

Actielijst bestuursvergadering
19-02-19 Vergaderingen van de Drechtraad zijn allemaal digitaal. Door het publiek kan er meegekeken worden.
25-05-20 Corné is gevraagd. Zie onder punt 1, deel 1.
Adrie heeft daar nog aanvulling op: ouders zoeken van kinderen die in logeerhuizen zitten. Ouders kunnen een
waardevolle aanvulling zijn. Zij heeft daarbij al iemand op het oog.
Wolter: vragen van mensen die jongere kinderen (basisschoolleeftijd) hebben in het speciaal onderwijs. Op die
manier kunnen we hen betrekken bij zorg voor de toekomst. Heeft in kennissenkring iemand die contacten
daarmee heeft. Wolter vraagt het na.
Jacques: alles kan op projectbasis.
26-05-20 Leen heeft ons informatie doorgestuurd ten aanzien van voorwaarden mantelzorgwoning bij of aan je
eigen huis.
Wolter ‘loopt diverse keren aan’ tegen parkeren op de stoep, wat mensen in een rolstoel noodzaakt om steeds
weer de rijweg een stukje te gebruiken. Roept op voor ruimte!

5.

Voortgang Lokale Inclusieagenda; contact met Liny de Jager
Leen heeft reactie gegeven op de vraag van Liny de Jager. Daar kwam wat uit. Kijken of we een kleine groep
mensen, met wellicht enkele leden van het College, kunnen laten ondervinden hoe bijvoorbeeld de voetbrug
Marsstraat-Buitendams werkt als je gebruik moet maken van een rollator of rolstoel.
Linie gaat kijken of er vanuit de gemeente iemand mee wil werken. Ook vanuit ons Platform zou het mooi zijn als
er iemand mee wil doen. Wellicht Hans de Wit? We hebben hiermee dan een mogelijkheid om zichtbaarheid te
creëren.

6.

Verdiepen Platform (medewerking/deelname ervaringsdeskundigen)
Vanuit het ambtelijk overleg constateren we dat er bereidwilligheid is, maar dat er vanuit het verleden een barrière
is waar we niet overheen kunnen komen. Je kunt bereid zijn om een brug te zijn, maar de brug moet aan de andere
kant ook open zijn.
Johan: We zijn van mening dat het vanuit de top moet komen. Heeft hier echter niet veel moed op.
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Het is lastig en kost voor iedereen veel energie. Maar niets doen is geen optie. We gaan in ieder geval verder.
Adrie: vanuit rijksoverheid gaan er mogelijk wel vragen gesteld worden. Er zijn gemeentes waar het wel aardig
voor elkaar is.
Jacques verbaast zich erover dat we geen ervaringsdeskundige in de participantenraad krijgen. Adrie: mensen met
beperkingen hebben vaak alle energie nodig om te functioneren. En veel mensen focussen zich op hun eigen kleine
stukje. Er zijn maar weinig mensen die in de breedte kijken.
Alie: We kunnen informatie ophalen via email.
7.

Terugblik vergadering bestuur en participanten 10 juni
a. Benoemen Hans de Wit in participantenraad. We formaliseren het bij deze dat hij is toegelaten.
Hans wordt voorgedragen als plaatsvervangend lid van de Verkeerscommissie als opvolger van Ad.
b. Contact met Winkeliersvereniging Giessenhof n.a.v. vervangende actie voor vervallen braderie op 20 juni
(voor een deel deelname alleen via Facebook of QR-code). Leen heeft Fred Kraaijeveld (EyeWish) gebeld, die
daarop onmiddellijk actie heeft ondernomen. Leen is teruggebeld door het bestuur van de vereniging dat er
in de betreffende winkels ook wel wat voor de klanten gedaan werd. In het najaar komt er een actie die wat
breder uitgezet zal worden.
We hebben geconstateerd dat er bij sommige winkels een attentie gegeven werd, in andere winkels weer
niet. De boodschappentassen zijn verloot onder de mensen die via Facebook of QR-code zich aangemeld
hadden.

8.

Ambtelijk overleg 28 juli
Evelien is er niet, Annette is er niet. We zorgen er voor die tijd voor dat de vragenlijst bij Frida en de brief bij de
gemeente is.

9.

Bijeenkomsten en besprekingen
Hierover zijn geen opmerkingen.

10. Regio Drechtsteden
a. Voorzittersoverleg
b. Regionale Adviesraad
Eerstvolgende vergadering op 13 juli.
11. Regionaal overleg Gehandicaptenplatforms
Hannie heeft niets gehoord. Begin juli is er een vergadering.
12. Rondvraag
Adrie: vanmiddag wordt er in een directievergadering over Adrie beslist of ze tot eind december bij Avres kan
blijven. Vanwege de corona konden er geen sollicitatiegesprekken gevoerd worden. Adrie is beschikbaar en wacht
nu op de goedkeuring. Neemt in ieder geval afscheid op 15 december en kan dan niet bij de middagvergadering
zijn van het Platform. Vraagt of deze naar de ochtend verplaatst kan worden.
Wolter: Deze vergadering voelt vertrouwd. Geen openbaring. Lag in de lijn van de verwachting. Goed om mee te
maken.
Heeft vanuit het ambtelijk overleg een goede intentie geconstateerd. Zou willen dat er vanuit het College ook meer
ontvankelijkheid zou komen. Vindt het leuk om over een poosje opnieuw een bestuursvergadering bij te wonen.
13. Volgende vergadering dinsdag 28 juli (na ambtelijk overleg)
14. Sluiting
Om 17.10 uur sluit Jacques de vergadering en wenst ons wel thuis.

Voor akkoord: Jacques van de Minkelis, voorzitter

Leen van Wingerden, secretaris
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