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Voorwoord
Het bestuur van de Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid (verder, SGPG
Platform genaamd) heeft opnieuw veel aandacht moeten besteden aan de implementatie van
het Sociale Domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet).
Het Platform geeft gevraagd en ongevraagd uitgebreide adviezen. Brengt knelpunten onder de
aandacht van B&W, ambtenaren en politieke partijen. Zonodig maakte het Platform gebruik van
het inspraakrecht binnen de gemeente.
Dit jaar heeft het Platform haar 25 jarig bestaan met alle leden gevierd. Hiervoor werd ook het
gehele netwerk van het Platform uitgenodigd, wat resulteerde in een grote opkomst tijdens de
receptie op 20 april. Als gastspreker werd mevrouw M. Sterk directeur MEE NL uitgenodigd, die
als uitdagend thema ‘Belangenvertegenwoordiging, nog iets van deze tijd?’ ter sprake bracht.
Ook een belangrijke gebeurtenis was het ratificeren, op 14 juli 2016, van het VN verdrag inzake
de rechten van personen met een beperking. Uitgangspunt van dit verdrag is dat mensen met
een beperking volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Dit betekent de komende jaren
dat niet alleen de landelijke en lokale overheid moeten werken aan een inclusief beleid, ook
Wmo-raden, lokale belangenorganisaties en mensen met een beperking zelf moeten aan de
slag. Een inclusieve samenleving is immers een taak van ons allemaal.
Evenals voorgaande jaren was het Platform zeer actief met voorlichting o.a. door middel van het
Gehandicapten Informatie Project Scholen (GIPS) op de Gorinchemse basisscholen (groep 7/8)
Dit is een actief onderdeel van het Platform. De verbindingen met wederzijds begrip en respect
beginnen bij de jeugd,

Emmy den Heijer
Voorzitter
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Bestuur, Leden en Organisatie
Dagelijks Bestuur, bestuur en overige leden.
Het Platform was op 31 december 2016 als volgt samengesteld:

Naam

Functie/Activiteit

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

voorzitter (DB),reg.adv.org.Soc.Domein, regioAV6, Wmo adv.grp.
Gorinchem
vicevoorzitter (DB) alg. zaken, uit-toegankelijkheid, VN ambasadeur Gorinchem
alg.adjunct (DB) ,reg.adv.org. Soc. Domein, lid VG ZHZ,regioAV6,
Wmo adv.grp. penningmeester
Gorinchem
(contact, verstand. beperkten),Wmo adv.grp.
Gorinchem
(contact, verstand. beperkten)
Gorinchem
mantelzorg
Gorinchem
notulist
Gorinchem
lid
Gorinchem
lid
Gorinchem
werkgroep uit-toegankelijkheid, juridische zaken
Gorinchem
werkgroep uit-toegankelijkheid
Gorinchem
GIPS project
(st.by coordinator GIPS)
Gorinchem
GIPS project
Gorinchem
GIPS project
Gorinchem
GIPS project
coordinator GIPS
Gorinchem
GIPS project
en vervoerszaken
Werkendam
GIPS project
Werkendam
GIPS project
(st.by)
Gorinchem
GIPS project
Gorinchem
GIPS project
Gorinchem
GIPS project
Werkendam
Web master

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

Woonplaats
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Activiteiten 2016
Belangrijkste uitgevoerde punten uit het activiteitenplan 2016

THEMA’S
1.1

Toegankelijkheid/Uitgankelijkheid
- De ratificering van het VN verdrag geeft het Platform extra steun om verbeterpunten
sterker te kunnen motiveren.
Dat er vanuit de overheid signalen zijn dat de implentatie langs een geleidelijke weg zal
gaan, baart vele belangengroepen al zorgen. Het huidige BesluitToegankelijkheid schrijft
niks dwingend voor en gaat uit van volledige zelfregulering. Dat zal niet leiden tot de
beloofde verbetering. Het Platform zal het proces kritisch blijven volgen.
(bron: ‘aandacht voor iedereen’)
Het Platform heeft de gemeente aan informatie geholpen om een Lokale Inclusie Agenda te
maken voor het gehele sociale domein.
- Tijdens de jaarlijkse landelijke Week van de Toegankelijkheid,
waarin het thema ‘Aan tafel’ was, werd er door een groot aantal
leden van het Platform 12 horica gelegenheden in Gorinchem
geschouwd met betrekking tot de toe- en uitgankelijkheid.
De uitbaters waren over het algemeen
positief en meewerkend om eventuele
kritische punten ter harte te nemen. De
lokale pers heeft meerdere malen
aandacht gegeven aan dit onderwerp
en was bij de laatste schouwingen
vertegenwoordigd om dit mooie plaatje
te maken als onderdeel van het
krantenartikel.

1.1.1 Vervoer
- In samenwerking met belangenverenigingen in de regio, werden weer diverse stations van
de MerwedeLingelijn geschouwd. De bevindingen zijn doorgegeven naar ProRail en
RODAV.
Tijdens deze schouw kwam naar voren dat er per trein(stel) maar één invalide voertuig (b.v.
een scootmobiel of electrische rolstoel) is toegestaan. Dit was niet bekend en kwam als een
onaangename verrassing! Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de doelgroep! Dit
probleem wordt als vraag, door de gemeente, aan de Provincie Zuid Holland, NS en Arriva
doorgegeven en moet nog formeel beantwoord worden.
- Het Platform heeft weer aan de jaarlijkse schouw van het station Gorinchem meegedaan.
Dit betreft de sociale veiligheid. Betrokken partijen waren de gemeente, ProRail, Arriva, NS,
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en het Platform. Het Platform was vertegenwoordigd door drie personen, waarvan een
visueel beperkt persoon, om vanuit haar beperking haar visie te geven.
- Het Platform heeft een bijeenkomst bijgewoond, met als thema ‘Doelgroepenvervoer’ en
ook deelgenomen aan een pilot project voor laagdrempelig vervoer in de regio AV.

1.1.2. Woningen/gebouwen
- De door het Beatrixziekenhuis toegezegde evaluatie over de laatste punten van de
‘vernieuwbouw’, is schiftelijk behandeld. Hiermede is deze fase voltooid.

1.1.3 Openbare ruimte
- Naar aanleiding van praktijkbevindingen door het Platform werd in samenwerking met
Waarlanden diverse locaties met ondergrondse vuilcontainers beoordeeld over de
toegankelijkheid. Hier bleek dat op vele locaties het niet mogelijk was om een container
te benaderen vanuit b.v. een rolstoel of scootmobiel.

Voorbeeld
Na commentaar geleverd te hebben over de ontoegankelijkheid werd een opritje gemaakt.
Hieruit blijkt de onervarenheid van de makers. De te smalle opgang is totaal niet bruikbaar!
Dit werd in een later stadium gecorrigeerd. Toch zijn er nog vele van soortgelijke problemen.
Het Platform heeft dit kenbaar gemaakt bij de gemeente. Er blijkt geen beleid en
regelgeving achter te zitten! Het Platform heeft Waardlanden richtlijnen voor een trottoirafrit
toegestuurd.
- Het Platform kreeg informatie over de herinrichting van het Eind, welk door de Fietsbond
nauwlettend wordt gevolgd. De fietsbond heeft hierin een voortrekkersrol en houdt het
Platform op de hoogte.

1.2

Wonen, Zorg en Welzijn
- Het Platform werd door Poort6 verzocht deel te nemen aan een maatschappelijke visitatie.
Het doel was, te kijken naar de bijdrage van de corporatie aan de samenleving in het
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algemeen en de kwaliteit van het wonen in het bijzonder. Het Platform werd
vertegenwoordigd door de voorzitter en de vice-voorzitter.
- Het Plaform zal bij relevante gelegenheden, zoveel mogelijk levensloopbestendige
ontwerpen c.q. bouwen, adviseren.

1.3

Arbeid & Dagbesteding
- Na de fusie in 2015 van RSD (Regionale Sociale Dienst) en Avelingengroep ( Sociale
Werkplaats) en Schuldhulpverlening is in 2016 richting gegeven aan de nieuwe inhoud
van AVRES. Het platform heeft dit proces gevolgd maar is niet of weinig in staat geweest
een rol te spelen. Een keuze van o.a. de samenwerkende gemeenten in dit proces om
geen (externe) adviesorganen en belangenbehartigers te betrekken in het proces is hier
debet aan. De oude partners RSD en Avelingengroep hebben interne organen
(Cliëntenvertegenwoordiging (RSD) en Medezeggenschap/OR (Avelingengroep)) die dit
proces hebben gevolgd. In de loop van 2016 heeft Avres een nieuwe structuur gekregen
maar samenwerking hiermee gaat moeizaam.

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
- In 2016 heeft het platform steeds en opnieuw aandacht gevraagd voor de stapeling van
kosten voor personen met een beperking. Zo langzamerhand hebben wij het gevoel dat
hier naar geluisterd wordt maar echte concrete aanpassingen zijn er nog niet gekomen.
Wel hebben wij het gevoel dat o.a. de raad van de gemeente hier voorbereidingen in treft
om de eigen bijdragen binnen de Wmo aan te passen of voor sommige onderdelen zelfs
geheel weg te laten. Het platform spreekt de wens uit dat dit onderdeel in 2017 op de
(politieke) agenda komt.
Het verruimen van de compensatieregeling 2015 (vervanging W.T.C.G. en C.E.R.
gelden) heeft in 2016 goed gewerkt.

1.6

Sociaal Domein. Wmo-Jeugdwet-Participatiewet
- Ook in 2016 heeft het Platform een aantal adviezen uitgebracht m.b.t. de Wmo, voor de
Jeugdwet en Participatie wet zijn kritische uitspraken gedaan maar hier zijn geen echte
adviezen uitgebracht. Het feit dat de Jeugdwet een samenwerkingsovereenkomst is van
17 gemeenten is hier debet aan. De gemeenten hebben een Serviceorganisatie Jeugd
ZHZ in het leven geroepen waardoor de lokale situatie minder in beeld komt. Het
platform hoopt in de komende periode hier wel ons steentje aan bij te dragen. Met
betrekking tot de Participatie wet hebben wij al het één en ander vermeld bij Arbeid &
Dagbesteding. Aan het eind van 2016 heeft het platform medewerking verleend aan het
tot stand komen van nieuwe uitgangspunten m.b.t. Huishoudelijke Ondersteuning. In een
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB ) op 18 mei 2016 waarin veel
gemeentes zijn teruggefloten op hun beleid is onder ander de gemeente Gorinchem, in
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samenwerking met de samenwerkende partners, hier aan begonnen. In het begin van
2017 moet dit klaar zijn.Een behoorlijke opdracht.
In het begin van 2016 heeft één van de vertrouwenspersonen (onafhankelijk) een
uitleg gegeven van haar taak in de reguliere vergadering.
- Het Platform was ook met drie leden vertegenwoordigd in de Wmo adviesgroep.

2

WERKZAAMHEDEN BESTUUR & SAMENWERKING

2.1

Bestuur Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid
- Regelmatig 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.
- Indien noodzakelijk, overleg met de cliëntenraad van het Beatrixziekenhuis,
- Samenwerking met de Fietsersbond.
- Om tot een representatief bestuur te komen werd de aandacht gericht op vrijwilligers
met specifieke vaardigheden.

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.
- Om de werkzaamheden van de notulist te vergemakkelijken, werd er een dictafoon
aangeschaft welk specifiek voor grote ruimtes geschikt is.(de kosten werden door de
gemeente verzorgd)

2.3

Belangenverenigingen en publiciteit
- Het 25 jarig jubileum was een uitgelezen
gelegenheid voor publiciteit en om de relaties
van het Platform bijeen te krijgen. De voorzitter
gaf een terugblik van 25 jaar over behaalde
resultaten waarbij veel anecdotes ter sprake
kwamen.
Als gastspreker was mevrouw M.Sterk,
directeur MEE NL uitgenodigd. Zij besprak een
uitdagend thema n.l.
‘Belangenvertegenwoordiging nog iets van
deze tijd?’
Het geheel werd feestelijk verpakt. Er kan
worden teruggezien op een geslaagd jubileum.
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- Het actualiseren van de web-site vraagt veel aandacht en inzet. Er wordt steeds
getracht up to date te bljiven.
- Om op de hoogte te blijven over diverse ontwikkelingen en ook bepaalde leveranciers
te kunnen spreken, werd er door een aantal leden de SupportBeurs bezocht.
- Het Platform sloot zich graag aan bij het Steunpunt
Aangepast Sporten van Gorinchem Beweegt, om
mensen uit de doelgroep van het Platform te motiveren
te gaan sporten. Om een deel van deze doelgroep te
bereiken was de jaarlijkse, door de gemeente
Gorinchem, georganiseerde cusus voor
scootmobielgebruikers een uitgelezen gelegenheid dit onder de aandacht te brengen,
daar een aantal van de cursisten voor een nieuwe fase in hun leven staan en wellicht
was dit ook voor de al langere gebruikers van een scootmobiel een nieuwe ervaring.
De opkomst was, in tegenstelling tot vorige jaren, zeer matig waardoor het effect
achterbleef bij de verwachtingen.
Tijdens deze jaarlijkse cursus zijn er altijd
vertegenwoordigers van het Platform
aanwezig, deels om het Platform te promoten
maar ook om deel te nemen aan de cursus

3.

REGIONAAL
- Twee maandelijks overleg met de regioplatforms AV.
- Twee maandelijks regionaal overleg adviesorganen Sociaal Domein.
- Deelname aan de regionale klankbordgroep Mantelzorg. (gestopt medio 2016)

4.

PROJECTEN
- Het GIPS project is de bekendste activiteit van het Platform. Het is dankbaar werk maar
vraagt ook veel energie van de vrijwilligers. Het wordt altijd met groot enthousiasme
uitgevoerd!
- De reactie van de scholen, die door middel van een enquetteformulier hun bevindingen
weergeven, is vrijwel altijd positief.
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- Eerste helft van het schooljaar 2016-2017
werd als proef, gestart om de tweede fase van
het GIPS project te moderniseren. I.p.v. het
kringgesprek werden de kinderen nu uitgedaagd
om hun scholen te beoordelen over toe- en
uitgankelijkheid. Hiervoor werden 4 situaties,
d.m.v. een in te vullen formulier gebruikt. Na
afloop werden er klassikaal evaluaties
gehouden. Wanneer de tijd het toeliet kon er ook
nog een verkorte versie van het traditionele
kringgesprek gehouden worden.
In december werd er een evaluatie gehouden over de bevindingen en of deze nieuwe
aanpak voldeed aan de verwachtingen. De uitkomst was positief en zal de komende
jaren worden gecontinueerd.
- Op 22 november werd er een speciale Gipsbijeenkomst georganiseerd in het
gemeentehuis van Gorinchem. Deelnemers
waren ambtenaren die op één of andere wijze
verbonden kunnen worden aan mensen met
een beperking. Daarnaast waren ook
vertegenwoordigers van B&W aanwezig. Met
enthousiasme is er door leden van het
Gipsproject inhoud gegeven aan deze
activiteit.
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