Verslag bestuursvergadering donderdag 25 februari 2016

1. Opening en vaststellen agenda
Ruud opent de vergadering. Hij betreurt het dat de vergadering moest worden verzet en Cees
niet aanwezig kan zijn.
Aan de agenda worden toegevoegd:
-

Algemene vergadering 4 april 2016
Vergaderdata bestuur 2016
Brief aan ROV en Werkgeversverenigingen over wet op de toegankelijkheid

2. Verslag bestuursvergadering 13 januari 2016
De wandeling met de wethouder in het Raalterbos is uitgesteld. De nieuwe datum wordt 31
maart. Ria Blokvoort, Ruud en Frans wandelen mee.
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Stand van zaken
a. Voorlichting
De roosters zijn verzonden. De bestuursleden, die hebben aangegeven wel mee te
willen draaien, zijn ingedeeld.
Sanne Dasselaar wil deelnemen aan de voorlichting. Flip neemt contact met haar
op
b. Belangenbehartiging
Het project over de bestrating in Heino start binnenkort. Frans was te laat
ingeschakeld om nog advies te kunnen geven Frans heeft een brief gestuurd met
een overzicht van de basisvoorzieningen. Hij zal, als het project afgerond is, een
eindcontrole doen en de bevindingen doorsturen naar wethouder Wagemans.
De klankbordgroep sporthal Tijenraan gaat nog door. Frans blijft het volgen. Dit
houdt in dat hij ook wordt betrokken bij de inrichting. Hierbij kan hij nuttig zijn.
Voorbeelden: materiaal vloer, kleurstelling voor slechtzienden, de plaats van het
pinapparaat et cetera.
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Frans en Ruud hebben een gesprek gehad over het verkeerscirculatieplan centrum.
Ze hebben enige knelpunten aangekaart. Ook hiervoor geldt weer dat de
Gehandicapten Adviesraad het project blijft volgen.

4. Stand van zaken werkgroepen AZC
Het zijn taaie bijeenkomsten. De tegenstand blijft groot. De looproute ligt zo goed als vast. De
definitieve route krijgen jullie toe gemaild.
Voor de inrichting en veiligheid geldt hetzelfde. Bereikbaarheid en toegankelijkheid wordt
meegenomen in de plannen.
5. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2015
De jaarrekening en het jaarverslag 2015 worden vastgesteld. Sorry voor het verzenden van de
verkeerde versie bij de vergaderstukken. Het jaarverslag wordt gestuurd naar de vrijwilligers,
de gemeente Raalte en geplaatst op de website.
6. Bericht Paula MEE
We kregen een mail van Paula Keilholtz over een samen op weg project van MEE. De
bedoeling hiervan ontging ons. Inmiddels heb ik contact gehad met Paula. Ze vertelde dat het
gaat om 2 initiateven van MEE. Het een betreft het samen op weg project en het andere gaat
over voorlichting over mensen met een beperking en toegankelijkheid van winkels en
openbare ruimtes. Omdat MEE weet dat dit ook zaken zijn waar de Gehandicapten
Adviesraad zich mee bezigheid, willen ze graag met ons in gesprek. Er kan dan worden
bekeken wat ze voor ons kunnen betekenen en wat wij voor hen. Ik heb met Paula
afgesproken dat ze een afspraak gaat maken met de projectleider van de 2 projecten. Ria
Blokvoort en Ruud zullen het standpunt van de Gehandicapten Adviesraad toelichten. Als het
mogelijk is zal Paula, vanuit de Gehandicapten Adviesraad, ook aanwezig zijn bij het gesprek.
7. Presentatie WMO-Raad donderdag 3 maart 2016
Ruud en Ria de Haan zullen namens de Gehandicapten Adviesraad een presentatie verzorgen
tijdens de WMO vergadering.
De punten waarom we denken lid te moeten worden van deze raad zullen we toelichten. Deze
zijn:
-

-

De Gehandicaptenadviesraad vertegenwoordigt een doelgroep. Te vaak zitten er
mensen in de WMO die alleen een familielid vertegenwoordigen. Dit leidt tot
eindeloze discussies over de situatie van het familielid
Uit ervaring in de afgelopen jaren blijkt dat mensen met een beperking nauwelijks
worden genoemd als doelgroep en er ook weinig rekening mee wordt gehouden
De problematiek van mensen met een beperking worden vaak vergeleken met de
problematiek van ouderen. Men ziet niet dat dit toch heel anders is
Het is belangrijk dat de Gehandicapten Adviesraad in beeld is en blijft. Dus ook goede
PR voor ons.
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Ria Blokvoort merkt nog op dat andere doelgroepen worden vertegenwoordigd door een
overkoepelende organisatie zoals Zozijn, de Parabool, GGZ en RIBW. Voor mensen met een
beperking is er binnen de gemeente Raalte geen overkoepelende organisatie.
Vragen onzerzijds zullen zijn:
-

-

Hoeveel tijd gaat deelname aan de raad kosten. De Gehandicapten Adviesraad is een
kleine organisatie met totaal 22 vrijwilligers waarvan er 14 zich alleen bezig houden
met voorlichting.
Moeten wij ons ook verdiepen in de problematiek van andere deelnemende
doelgroepen
Wat brengt het ons.

We stellen daarna voor dat de WMO-Raad en de Gehandicapten Raad (in het bestuur) zich
beraden over het nut van deelname.
8. Algemene vergadering 4 april
Frans heeft contact gehad met een vertegenwoordiger van Veilig Verkeer Nederland. Deze is
bereid op 4 april een presentatie te verzorgen voor de algemene vergadering. Ria de Haan
zorgt voor een wit scherm en een cadeaubon. Gezien het onderwerp vragen we alle
vrijwilligers een introducee mee te nemen.
Het programma ziet er dan als volgt uit:
14.00 -14.30 Bijpraten door de voorzitter over de stand van zaken op dit moment
14.30-16.00

Presentatie Veilig Verkeer Nederland

9. Wat verder ter tafel komt
De vergadering van 5 april wordt verschoven naar dinsdag 12 april. Verder blijven de
geplande vergadering voor dit jaar staan.
In verband met de aanname van de wet op de toegankelijk, wil de Gehandicapten Adviesraad
de ROV en werkgeversorganisaties in de gemeente Raalte haar expertise aanbieden om de
toegankelijkheid voor mensen met een beperking te vergroten. Het probleem is dat veel
bedrijven weinig middelen hebben om dit te realiseren. Wij willen laten zien dat er met kleine
aanpassingen al veel kan worden bereikt. Ria de Haan schrijft een concept brief waarop
iedereen “kan schieten”.
10. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt en om half tien sluit Ruud deze nuttige
vergadering.

Ria de Haan
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