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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.
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 2014 als volgt samengesteld:

Naam
Mw. E. den Heijer
Dhr. P.W. de Jonge
Dhr. E. Boer
Dhr. A. Bogerd
Mw. K. de Kruijf
Mw. J. Mullenders
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

Woonplaats

Functie/Activiteit

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
GIPS project
coördinator 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

Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Werkendam
Werkendam
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Werkendam

Mw. L. Zomer
Web master
Er zijn vacatures voor GIPS leden en een secretarieel mederwerker.
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Activiteiten 2014
Belangrijkste uitgevoerde punten uit het activiteitenplan 2014

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.
Medio 2015 zal de regering het VN Verdrag voor rechten van mensen met een beperking
ratificeren. Dit is voor het Platform een extra stimulans en steun bij het bespreekbaar
maken en oplossingen aanbrengen van knelpunten. Een Platformlid vertegenwoordigt dit
Verdrag door een ambasadeurschap.
Zie www.vnverdragwaarmaken.nl

1.1.1 Vervoer
- De oplossing voor de overgang van het
station Gorinchem blijft een zorgenkind. Er
zijn veel discussies over diverse ontwerpen
versus kosten en wie welk deel betaalt. Er
wordt nu gesproken over een gereeddatum
medio 2017.
Het Platform blijft het traject volgen en wordt
o.a. geinformeerd door NS, ProRail, Arriva en
de gemeente.

Tijdens de jaarlijkse schouw van het station
met als thema “Sociale Veiliheid’, zijn
wederom de problemen met de bediening en
alarmering van het invalidetoilet besproken
met een medewerkster van NS. Hopelijk met
een positief resultaat. De uiteindelijke
oplossing laat veel te lang op zich wachten!
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- Tijdens de start van het nieuwe schooljaar (2014/2015) bleek de nieuwe
vervoersmaatschappij voor het leerlingenvervoer, zijn zaken nog niet op orde te hebben
waardoor er voor kinderen met een beperking nog geen vervoer was. Dit gaf grote commotie
waarbij betrokken ouders de landelijke TV inschakelden. Het Platform kreeg veel reacties en
bemiddelde bij de betrokken wethouder.

1.1.2 Woningen/gebouwen
- Het sluitstuk van de vernieuwbouw van het
Beatrixziekenhuis is de binnenplaats (tuin).
In dit proces is voor het Platform, de locatie
voor gehandicapten parkeerplaatsen, het
belangrijkste onderdeel. In een vergadering
is, met onderbouwing, de voorkeur
uitgesproken voor een locatie zonder
slagbomen en ticket automaten. Hopelijk zal
dit worden gehonoreerd!

Onderstaande voorbeelden spreken voor zich.

- Een hardnekkige storing in de lift van de Gildenhof flat bracht duidelijk het risico van één lift
in een vrij groot gebouw aan het licht. Diverse bewoners konden niet meer in of uit hun
appartement en benaderde het Platform. Het Platform heeft contact opgenomen met de
directie van Poort6 om zo snel mogelijk met een definitieve oplossing te komen.
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- Het Platform heeft van de
gemeente de gelegenheid gehad
te reageren op de bouwtekeningen van de nieuwe
Brede School Schuttersplein.
Vragen en aanmerkingen werden
beantwoord en/of werden
meegenomen in het ontwerp.

1.1.3 Openbare ruimte
- Evenals vorige jaren reageert de gemeente adequaat en snel op problemen die het
Platform signaleert. Zie een paar voorbeelden.

- Het Platform werd door de gemeente verzocht te reageren op het nieuwe ‘reclame en
uitstallingsbeleid’ van de gemeente. De reactie van het Platform richtte zich voornamelijk op
het deel uitstallingen. Dit met betrekking tot toegankelijkheid en niet in de laatste plaats de
uitgankelijkheid. Kritische praktijksituaties werden aangegeven.
- Door klachten over misbruk van de gehandicapten parkeerplaatsen, (Roxy) heeft het
Platform opnieuw gemotiveerd advies gegeven aan de gemeente, om deze plaatsen te
handhaven.

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!
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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)
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.
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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.

2.4

Belangenverenigingen en Publiciteit
- Contacten onderhouden en overleg met andere Patiënten Belangen Verenigingen.
- Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op gebied van middelen voor mensen
met een beperking alsmede contacten onderhouden met leveranciers en belangen
verenigingen werd de Support beurs in Utrecht bezocht.
- De website van het Platform werd vernieuwd en om de toegankelijkheid te
verbeteren is de website nu voorzien van een spraakmodule.
Zie www.gehandicaptenplatformgorinchem.nl
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- De gemeente heeft in het stadhuis een informatiemarkt gehouden. Ook het platform
was daarbij vertegenwoordigd. Een vereenvoudigde versie van het GIPS spel werd
vertoond. Er zijn diverse contacten gelegd.
- In samenwerking met de AV gemeenten
en Platform VG ZHZ werd een
voorlichtingsavond gehouden over allerlei
PGB vraagstukken. Gastspreker was dhr,
Hans van der Knijf van Per Saldo
(belangenbehartigers organisatie PGB)
Het was een groot succes.

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!
- Er is weer een evaluatie gehouden over
het verloop van het GIPS project. De
uitkomst werd opgenomen in de
uitvoering.
- De reactie van de scholen, die door middel van een enquêteformulier hun bevindingen
weergeven, is vrijwel altijd zeer positief.
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