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Verslag bestuursvergadering dinsdagmorgen 8 juni 09.30 uur in De Parel
Aanwezig: Hannie Bot, Jacques van de Minkelis (voorzitter), Alie Stout, Adrie Teeuw, Leen van Wingerden,
Annette van Dijk (notulist)
Aanwezig voor officieel afscheid: Johan Maasland.
1.

Welkom en opening: even persoonlijk bijpraten
Jacques heet ons welkom na een half jaar dat we niet vergaderd hebben. Goed om elkaar weer live te treffen.
Afscheid Johan, nu mogelijk in een live bestuursvergadering. Jacques kijkt kort terug op de periode dat hij met
Johan heeft samengewerkt. Zijn maatschappelijke betrokkenheid en scherpe blik is een waardevolle aanvulling
geweest in de discussies en daardoor is de inhoud beter gemaakt. De grote overtuiging waarmee Johan zaken
aankaartte is voor ons een voorbeeld.
Johan bedankt ons allemaal voor de manier waarop we met elkaar konden omgaan. Hij wenst ons toe dat het
in het Platform onderling goed blijft en dat het richting het gemeentebestuur beter wordt dan het tot nu toe
geweest is. Johan spreekt zijn waardering uit voor degenen die overblijven om gestalte te geven aan het ideaal
waarvoor we begonnen zijn.
Voordat Johan onze vergadering verlaat reiken we hem de bloemen aan als een symbolische blijk van
waardering.
We doen een persoonlijk rondje en delen wat ons de afgelopen periode heeft beziggehouden en hoe we erin
staan.

2.

Verslag bestuursvergadering 24 november 2020
Het verslag wordt doorgelopen en er zijn geen opmerkingen over. Wordt goedgekeurd.

3.

Verslag bestuur en participanten 2 december 2020
Participantenraad is waardevolle aanvulling. Aansporing om die ook uit te breiden.
 Leen belt Marri om te vragen of zij doorgaat.
 Leen gaat LIA bijwerken.
Kraaienoverlast en besmeuring is nog niet opgelost.
Regionale gehandicaptenraad. Er is de afgelopen tijd geen informatie gedeeld.
 Dag van de Ouderen (30 september 2021) eerste vergadering gehad. Onze deelname is gemeld. We kunnen
nog mensen vragen om tijd te reserveren voor standbezetting => Ad, Wolter
Er worden al wat slogans en ideeën gedeeld die mogelijk voor interactie kunnen zorgen op onze stand. We
kunnen er de komende periode over nadenken.
Het verslag wordt vastgesteld.
4.

Jaarrekening 2020 (meegezonden)
De kascontrolecommissie heeft inmiddels de jaarrekening gecontroleerd en goed bevonden. We stellen de
jaarrekening vast en deze wordt ondertekend door Jacques en Adrie.

5.

Regionale ontwikkelingen Drechtsteden (memo Jacques 24 mei)
Het doorgestuurde animatiefilmpje maakt duidelijk voor welke vraagstukken we staan.
Diverse regionale overleggen geweest de afgelopen maanden. Ook twee voorzittersoverleggen.
Inhoud: hoe gaan we verder, kunnen we verder, wat wordt er van ons verwacht?
Als de Drechtraad een andere vorm krijgt en er lokaal meer uitgevoerd moet gaan worden, is er dan nog een
regionale raad nodig?
Wens van de Drechtraad: graag regionaal platform voor bijstand in advies Platform Sociaal Domein.
In het voorzittersoverleg is er stevig over gediscussieerd. Gedachten daarover: breder regionaal platform
(vraagbaak, kenniscentrum, achtervang o.i.d.) wat gaat functioneren voor alle lokale raden.
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6 gemeentes zijn positief hierover, behalve Sliedrecht. Zij hebben hun eigen gedachten hierover en inmiddels
een professioneel team van vrijwilligers in de adviesraad.
Kwantitatief en kwalitatief komen lokale raden steeds verder in het gedrang. Als Platform Sociaal Domein
hebben wij ook veel moeite om voldoende leden in het bestuur en de participantenraad te houden.
Met een werkgroep gaat gekeken worden om tot een regionaal werkbare commissie te komen. In deze
werkgroep nemen deel: voorzitter Dordrecht, voorzitter Sliedrecht, onafhankelijk persoon en Jacques. Jacques
wenst tevens iemand van de SDD erbij.
Dinsdag 15 juni a.s. is eerste bijeenkomst.
6.

Uitbreiding bestuur
Mogelijk 2e ronde opstarten voor nieuwe bestuursleden. Zorgprofessionals actief benaderen om deel te nemen
in ons bestuur. Bijvoorbeeld uit Pedaja, Lange Wei, maar ook uit afdeling sport en jeugd. We hebben behoefte
aan meer diversiteit in ons bestuur en ook aan kwaliteit.
 Jacques neemt contact op met Jan van Boggelen om te vragen hoe hij erin staat.
 Jacques neemt ook contact op met Evelien van der Lende, om te vragen hoe op dit moment de vork in de steel
zit.
Idee van Leen: mensen die te maken hebben met bouw, laten kijken naar de verordening bouwbesluiten.
Jacques geeft aan dat de verordening op dit moment onvoldoende is als het gaat om toegankelijkheid.
7.

Rondvraag
Adrie: heeft rouwkaart gestuurd n.a.v. het overlijden van een oudlid van het Gehandicaptenplatform.
 Jacques: maakt aanzet voor brief naar participanten met de melding dat we weer bij elkaar zijn geweest.
8.

Volgende vergadering
13 juli 2021 om 09.30 uur in de Parel.

9.

Sluiting
We sluiten de vergadering om 11.15 uur af.

Voor akkoord: Jacques van de Minkelis, voorzitter

Leen van Wingerden, secretaris
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