Laan der vrijheid 84
2661 HM Bergschenhoek
tel.: 010-521 64 65
ABN AMRO: 623664070
KvK nr: 41147092

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland

Notulen Dagelijks Bestuur dinsdag 31 januari 2017
Aanwezig
: Manny, Marinus, Marianne, Arma
Afwezig met kennisgeving : Rob
Notulist
: Marinus

1) Welkom: Manny heet de aanwezigen welkom.
2) Mededelingen/ vaststellen agenda: Manny: heeft met Marinus de bijeenkomst van
Ieder(in) in Delft bezocht op 21 januari j.l. met het thema “je staat er niet alleen voor”.
De meningen varieerden van “viel tegen ”tot “wat vaag en onduidelijk”…
Marinus: ontvangt geen mails van Tympaan meer. Manny zegt toe ze te zullen doorsturen.
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3) Notulen DB-vergadering d.d. 13 december j.l.:
Bij 2 (medelingen): het geld bestemd voor de tandemclub voor blinden en slechtzienden is
door Rob inmiddels overgemaakt, waarvoor dank.
Bij 6 (toegankelijkheid gemeentehuis): dit gesprek, met Wouter van Leeuwen,
planeconoom van de gemeente, heeft inmiddels plaatsgevonden.
De notulen worden goedgekeurd.
4) Binnengekomen post:
Bij 1: (toetreding van een van ons in de PBO van de plaatselijke omroep, RTVL):
Marianne neemt namens ons zitting. Het PBO(Programma Beleidsbepalend
Orgaan) vraagt om op gezette tijden de programma’s van RTVL te volgen en
over het aanbod na te denken. Wellicht kunnen we een keer een interview regelen
om onze naamsbekendheid te vergroten.
Bij 3: (Ambulancedienst Rijnmond); verzoek om zitting te nemen in een klachtencommissie. Gaan we niet op in, Marinus zal de ambulancedienst inlichten.
5) Bestuurlijke zaken SGL: we willen ons concentreren op 2 speerpunten:
-herhaling gele kaarten actie
-het benaderen van de plaatselijke politieke partijen i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen van 2018: wij willen gaan lobbyen voor onze doelgroep, mensen
met een beperking.
Ook wil SGL van de gemeente weten hoe de WMO-gelden besteed worden en
wat er gedaan wordt met het geld dat over is gebleven.
Marianne zal aan iemand die zij kent van de ASD (Adviesraad Sociaal Domein)
vragen waar die instantie zich eigenlijk mee bezighoudt en Manny zal zich gaan

bezighouden met de besteding van de WMO-gelden. Marinus zal haar bijstaan
door op de website van de gemeente te gaan speuren of daar iets
vermeld wordt over WMO. Ook zal hij Wouter van Leeuwen van de gemeente
vragen of er al iets bereikt is ihkv de bereikbaarheid van het gemeentehuis.
6) RTVL, toetreding Programmabeleidsbepalend Orgaan: dit agendapunt is al
behandeld bij 4, binnengekomen post.
7) Rondvraag/wvttk: Manny: wil graag dat de website opgeschoond gaat worden.
Afgesproken wordt dat Arma dit, natuurlijk in samenspraak met Mike, dit op
zich zal nemen. Ook spreken we af dat wij Mike attent gaan maken op relevante
artikelen in de Heraut, Hart van Holland en 3-B krant zodat hij ze op de website
kan plaatsen. Arma wil ook haar schrijverstalent gaan gebruiken om op gezette
tijden artikelen te publiceren in de 3-B krant met o.a. als doel onze naamsbekendheid te vergroten. Marinus vraagt zich tenslotte af of de toestand van de verzakte
straten en stoepen in Bergschenhoek ,waar onze achterban over klaagt, al is
verbeterd. Volgens Manny is daar nog weinig aan veranderd, dus wij blijven
alert!
Volgende vergadering: dinsdag 21 maart a.s., aanvang 14.00 uur

Acties:
Marianne: legt contact met ASD over hun activiteiten
Arma
: samen met Mike beginnen met de website op te schonen
artikel plaatsen in 3-B krant
artikelen over onze doelgroep in de kranten doorspelen aan Mike
Manny : besteding WMO-gelden
Marinus : afmelden klachtencommissie ambulancedienst Rijnmond
“opporren” Wouter van Leeuwen over toegankelijkheid
artikelen over onze doelgroep in de kranten doorspelen aan Mike

