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Voorwoord
Het bestuur van de Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid (verder, Platform
genaamd) heeft veel energie gestoken in de vergaderingen over het Sociale domein, met name
de decentralisatie en transities in de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.
Het Platform heeft gevraagd en ongevraagd adviezen gegeven over de voorgenomen
veranderingen. De knelpunten onder de aandacht gebracht bij B&W, ambtenaren en politieke
partijen.
Ondanks de planning heeft de Tweede Kamer de rectificatie van het ‘VN-verdrag voor de rechten
van mensen met een beperking’ uitgesteld. Aannemende dat de vertraging door politieke partijen
komt, die een zorgvuldige uitvoering nastreven en steeds met amendamenten komen. Het zal
komend jaar dan toch moeten gebeuren.
Het belang van dit verdrag geldt voor alle activiteiten van het platform!

Evenals voorgaande jaren (meer dan 25 jaar) was het Platform zeer actief met voorlichting o.a.
door middel van het Gehandiapen Informatie Project Scholen (GIPS) op de Gorinchemse
basisscholen (groep 7/8)
De op handen zijnde veranderingen werden, door een terugtrekkende overheid en daarmee
gepaard gaande bezuinigingen, o.a. vertaald in gemeentelijke beleidsregels waarop het Platform
veelvuldig gereageerd heeft

Emmy den Heijer
Voorzitter
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Bestuur, Leden en Organisatie
Dagelijks Bestuur, bestuur en overige leden.
Het Platform was op 31 december 2015 als volgt samengesteld:

Naam

Functie/Activiteit

Woonplaats

Mw. E. den Heijer
Dhr. P.W. de Jonge
Dhr. E. Boer

voorzitter (DB) zrg vrg tafel ZH, regioAV6, Wmo adv.grp.
vicevoorzitter (DB) alg. zaken, uit-toegankelijkheid, VN ambasadeur
alg.adjunct (DB) zrg vrg tafel ZH, lid VG ZHZ,regioAV6,Wmo adv.grp.
penningmeester
(contact, verstand. beperkten),Wmo adv.grp.
(contact, verstand. beperkten)
mantelzorg
notulist
aspirant lid
aspirant lid
werkgroep uit-toegankelijkheid, juridische zaken
werkgroep uit-toegankelijkheid
GIPS project
(st.by coordinator GIPS)
GIPS project
GIPS project
GIPS project
coördinator GIPS , ass. web master
GIPS project
en vervoerszaken
GIPS project
GIPS project
(st.by)
GIPS project
GIPS project
GIPS project
Web master

Gorinchem
Gorinchem

Dhr. A. Bogerd
Mw. K. de Kruijf
Mw. J. Mullenders
Dhr. R. Blokland
Mw A. Bothof
Mw. J. v. Rijsbergen
Dhr. T. Breedveld
Dhr. M. Schuller
Dhr. C. Verschoor
Mw. L. Brandwijk
Mw. W. v. Essen
Dhr. R. v. Essen
Mw. E. v. Breugel
Mw. S. v. Lit
Dhr. O. Westerhout
Dhr. J. Baks
Mw. C. Eijkelenboom
Mw. J. Kerschner
Mw. L. Zomer

Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Werkendam
Werkendam
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Werkendam
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Activiteiten 2015
Belangrijkste uitgevoerde punten uit het activiteitenplan 2015

THEMA’S
1.1

Toegankelijkheid/Uitgankelijkheid
- Het alert zijn op een juiste toepassing van het begrip, toegankelijkheid en uitgankelijkheid,
is één van de hoofdactiviteiten van het Platform. Dit betreft vele gebieden zoals: de
openbare ruimte/gebouwen, producten, diensten en informatie.
Veel misstanden kunnen blijkbaar alleen maar door personen met een specifieke beperking
en ervaring opgemerkt worden. De leden van het Platform vormen een groep personen met
een grote diversiteit aan beperkingen en daarmee hun ervaringsdeskundigheid. Dit is mede
ook de kracht van het Platform.

.1.1

Vervoer
- Tijdens een raadsbijeenkomst in
november, van de gemeente Gorinchem,
zijn de plannen gepresenteerd voor een
nieuwe stationstunnel onder het MLLstation Gorinchem. Het voorlopige
ontwerp wordt inmiddels uitgewerkt, om
tijd te besparen. De huidige planning is
dat de werkzaamheden starten in 2017
en dat een geheel nieuwe tunnel met lift
begin 2018 kan worden opgeleverd.
In het gepresenteerde scenario komt
onder het spoor een geheel nieuwe tunnel. Deze is aan de ene kant te bereiken via een
hellingbaan en aan de andere kant via de trap en een nieuw te plaatsen lift. Om het
perron aan de kant van het Lindelaantje te bereiken, komt er een hellingbaan.
bron: MLL

Het traject blijft gevolgd worden en het Platform wordt o.a. geinformeerd door NS, ProRail,
Arriva en de gemeente.
- Het Platform was aanwezig bij de periodieke schouw (m.b.t. sociale veiligheid) van het
station Gorinchem. Bevindingen zijn doorgegeven aan de organisatie.

1.1.2 Woningen/gebouwen
De ‘vernieuwbouw’ van het Beatrixziekenhuis is nagenoeg afgerond. In deze laatste fase
was o.a. het voorgestelde parkeerbeleid voor gehandicapten, een groot probleem voor het
Platform. Na stevige kritiek en overleg zijn 3 taxiparkeerplaatsen gewijzigd in 6
gehandicaptenparkeerplaatsen, direct bij de hoofdingang. Weliswaar voor een beperkte tijd
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wat voor de gebruikers een probleem kan zijn
als het consult uitloopt. Een aantal verdere
suggesties, door het Platform gedaan, zijn
uitgevoerd.
In het voorjaar van 2016 zal er een evaluatie
plaatsvinden.

- Op de informatieavond voor bewoners van de Frisoflat in het kader van de instroom van
vluchtingen in het voormalig belastingkantooor. Het Platform was hiervoor ook uitgenodigd
om de uitgankelijkheid in geval van een calamiteit voor mindervalide te beoordelen. Het blijkt
dat in het Regionaal Crisisplan VRZHZ dit goed gewaarborgd is.

1.1.3 Openbare ruimte
- Op de mogelijkheid van inspraak op het voorontwerp bestemmingsplan ‘Hoog Dalem,
herziening winkeleiland’.heeft het Platform gereageerd. In dit plan ontbrak het aan
gehandicapten parkeerplaatsen bij het winkelcentrum en zorgappartementen. In het nieuwe
plan zijn deze parkeerplaatsen opgenomen.
- Evenals vorige jaren reageert de gemeente adequaat en snel op problemen die het
Platform signaleert. Zie een paar voorbeelden.

- Het Platform heeft gereageerd op het verkeerstructuurplan binnenstad. In eerste instantie
op het probleem Tolsteeg. In een later stadium, op hoofdlijnen, op het totale plan met
specifieke aandacht voor de nieuwe Omgevingswet
- Het Plaform heeft deelgenomen aan een evenement in Gorinchem-Oost. Dit betrof
verkeersveiligheid voor en door kinderen van de basisscholen.
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1.2

Wonen, Zorg en Welzijn
. In 2014 heeft het Platform wederom aandacht gevraagd voor aanpasbaar wonen. In 2014
heeft de oplevering van een aantal gebouwen het Platform weer op scherp gezet. Het
Platform heeft zich als doel gesteld om partners (gemeente, Poort6 en Rivas) te blijven
attenderen op aanpasbaar bouwen (Bouwbesluit, en NEN 1814). Hierdoor zal welzijn maar
ook zorg eenvoudiger bereikbaar zijn!

1.3

Arbeid & Dagbesteding
- Contacten werden onderhouden met de Avelingengroep en de cliëntenraad van de
RSD over werk en dagbesteding.

1.4

Onderwijs en vorming
- Door op de basisscholen (gr.7-8) in Gorinchem voorlichting te geven, d.m.v. het
Gehandicapten Informatie Project op Scholen (GIPS), werd getracht de leerlingen inzicht
over- en begrip bij te brengen voor mensen met een beperking.

1.5

Inkomen
- Op de daarvoor geschikte gelegenheden heeft het Platform steeds aandacht gevraagd
voor het effect van de bezuinigingen en de toenemende stapeling van kosten.

1.6

Sociaal domein. Wmo-Jeugdwet-Participatiewet
- De overheid heeft besloten dat de gezondheidszorg moet bezuinigen. Vanaf 2015 gaan
veel zorg zaken naar de gemeente. Daardoor moesten er veranderingen worden
ingevoerd in de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet. Dit proces is in 2013 al ingezet
maar betekende dat er, onder grote tijdsdruk, nog zeer veel zaken geregeld moesten
worden.
Het Platform werd door B&W uitgenodigd om te adviseren en te reageren op de
volgende onderwerpen:
3 transities t.w.: Wmo, Jeugdwet en Participatiewet (24/1)
Gegevens over het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking,
welk medio 2015 door de overheid geratificeerd zal worden. (4/5 ongevraagd)
3 transities Sociaal domein- uitvoeringsdocument.(6/6)
Hulp bij het huishouden (19/6)
Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement” (BRTA) (7/8)
Advies op conceptverordening Wmo (22/9)
Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning Gorinchem 2015 en besluit
Maatschappelijke Ondersteuning Gorinchem 2015 enz. (13/11)
3 Huishoudelijke ondersteuning (HO/HO+) (26/11)
Financiële maatwerkregeling 2014 (4/12)
3 Miva parkeerplaatsen Appeldijk (17/12)
Financiële maatwerkvoering. (Compensatie van de Wet WTCG en CER)
Evaluatiie van de verordeningen Wmo 2015
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Mocht u belangstelling hebben voor de inhoud van deze adviezen, neem contact met ons
op.
- Het Platform heeft zich in een raadsvergadering ‘hard gemaakt’ voor het PGB, de
keuzevrijheid en eigen regie, die het mogelijk moet maken om ondanks een handicap
deel te nemen aan de Participatie maatschappij.
- Het Platform was ook met drie leden vertegenwoordigd in de Wmo adviesgroep.

2

WERKZAAMHEDEN BESTUUR & SAMENWERKING

2.1

Bestuur Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid
- Wekelijks overleg door het Dagelijks Bestuur.
- Maandelijks een Platform breed overleg met alle Platform- en GIPS leden.
- Per kwartaal een Ambtelijk overleg met de gemeente.
- Tweemaal per jaar een Bestuurlijk overleg met de Wethouder en zo nodig op afspraak.
- Regulier overleg met de woningbouwcorporatie Poort6.
- Samen met de cliëntenraad van het Beatrixziekenhuis, regulier overleg over de
vernieuwbouw.
- Het werven van nieuwe leden is een continu proces. In het algemeen is er een
chronisch tekort, in het bijzonder voor het GIPS project waarvoor een zo’n groot
mogelijke verscheidenheid van beperkingen werd gezocht om een breed beeld te kunnen
geven.
Om tot een representatief bestuur te komen werd de aandacht gericht op vrijwilligers met
specifieke vaardigheden. Er is een vacature voor een secretarieel medewerker.

2.2

Motivatie Platformleden
- Om de motivatie van de leden te stimuleren werd er naast hun werkzaamheden voor
het Platform, ook aandacht gegeven aan de persoon, in de vorm van belangstelling voor
zijn of haar omstandigheden. Doordat het team bestaat uit ervaringsdeskundigen op vele
gebieden van beperkingen zijn zij daarmee ook een kwetsbare groep in de zin van
ziekteverzuim. Om in die gevallen blijk van belangstelling te geven werd er b.v. een
bloemetje gebracht.

2.3

Jongeren
Ondanks de vele advertenties van de gemeente voor een Maatschappelijke stage, was
er geen aanmelding.
Doordat de Maatschappelijke stage niet meer verplicht is voor de scholen is dit voor het
platform stil komen te vallen.
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2.4

Belangenverenigingen en Publiciteit
- Contacten onderhouden en overleg met andere Patiënten Belangen Verenigingen.
- Op uitnodiging van “friends meet disabled Friens” voor een concert voor mensen met
een niet aangeboren hersenletsel (N.A.H.) is door het Platform gebruikt om p.r. te
voeren.
- Een lid van het Platform, die gebruik maakt van een blindegeleidehond, is
ambassadrice voor het KNGF geworden.
- In de Til, in in Giessenburg heeft het Platform voor een bijeenkomst van het bijzonder
onderwijs een verkorte GIPS uitvoering gehouden.
- Op de “Werelddag Gehandicapten” werd het Platform In de Hoefslag uitgenodigd voor
een infomarkt. Ook hier werd een verkorte GIPS uitvoering gehouden.

3.

REGIONAAL
- Twee maandelijks overleg met de regioplatforms AV.
- Per kwartaal zorgtafelgesprekken. (georganiseerd door Zorgbelang ZH)
- Deelname aan de regionale klankbordgroep Mantelzorg. Activiteiten waren o.a. het
opzetten van een 10 stappenplan Mantelzorg.

4.

PROJECTEN
- Het GIPS project is een van de bekendste
activiteiten van het Platform. Het is dankbaar
werk maar vraagt ook veel energie van de
vrijwilligers. Het werd echter met groot
enthousiasme uitgevoerd!
- De reactie van de scholen, die door middel
van een enquêteformulier hun bevindingen
weergeven, is vrijwel altijd zeer positief.

- De Coördinator en assistent van het GIPS
project zijn op werkbezoek geweest bij een
middelbare school in Uithoorn om daar wellicht
ideën op te doen voor het GIPS project.
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