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Stichting
Gehandicaptenbeleid Lansingerland

Notulen Dagelijks Bestuur dinsdag 20 juni 2017
Aanwezig : Manny, Marinus, Marianne, Arma, Simon Lamens (deels)
Afwezig met kennisgeving: Rob
Notulist : Marinus

1) Welkom door Manny, in het bijzonder aan de heer Simon Lamens
2) Mededelingen: door de aanwezigheid van de heer Lamens wordt besloten eerst een
voorstelrondje te houden. Eenieder stelt zich voor en beschrijft zijn activiteiten binnen
SGL3B. Dan stelt Simon Lamens zich voor. Hij is een geboren Berkelaar, is 63 jaar heeft
jaren gewerkt voor de buitendienst van de gemeente Lansingerland. Inmiddels is hij adviseur
wijkgericht werken. Daar speelt de participatie van burgerinbreng een belangrijke rol. In dit
verband vraagt hij zich af in hoeverre zijn persoon en SGL samen kunnen optrekken, daar
onze Stichting een bepaalde groep burgers vertegenwoordigt. Simon is met ons in contact
gekomen tijdens een nabespreking van de schouw in Bergschenhoek en is tot de conclusie
gekomen dat onze organisaties elkaar kunnen versterken. Ook vertelt hij over het zog. ZEILfonds: Zelf Eigen Initiatief Lansingerland.
Naast zijn werkzaamheden voor de gemeente is hij ook administrateur voor de Stichting
Senioren Huisvesting Berkel en Rodenrijs. Deze Stichting heeft 55 huizen onder haar beheer.
We besluiten om de contacten “warm” te houden.
3) Vaststellen agenda: agenda wordt onverkort gehandhaafd. De heer Lamens zou het fijn
vinden om bij de gehele vergadering aanwezig te zijn.
4) Notulen SGL d.d. 18-04- 2017:
punt 3: WMO-gelden; dit blijft een heikel punt. Nog steeds is onduidelijk hoeveel geld is
uitgegeven en hoeveel geld over is. We blijven de gang van zaken kritisch volgen.
Punt 4: ASD heeft te kennen gegeven graag een keer met ons te willen vergaderen.
Punt 6: de heer van Elderen zal bij nader inzien NIET benaderd worden. Hij is nl. fel tegen
de aanleg van een nieuwe lift in het gemeentehuis, dus beter maar van niet…
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist.
5) Binnengekomen post: Marinus zal Rob benaderen om een afspraak te maken om hem en
zijn vrouw een keer te bezoeken in hun nieuwe huis in Brielle.
6) Brief politieke partijen: deze brief , bestemd voor de programmacommissies van de
plaatselijke politieke partijen, zal Marinus op de mail zetten. Hij verzoekt eenieder om de
brief kritisch door te lezen en te verbeteren/ aan te vullen e.d. Daarna zal hij de definitieve
versie naar de partijen sturen.

7) Afspraak met de heer Slappendel: Marinus zal contact leggen met Gerwin Slappendel, die
door de gemeente is ingehuurd om de aanleg van de nieuw te bouwen inpandige lift in het
gemeentehuis te begeleiden.
8) RTV Lansingerland: via een ingezonden brief in de Heraut vraagt Hans Cieremans ,die het
programma ZorgSaam presenteert op de radio, om gasten die in genoemd programma een
keer acte de presence willen geven. Echt iets voor ons, dus we melden ons aan.
9) wvttk/ rondvraag: Arma wil graag een conceptbrief opstellen voor wethouder Ankie van
Tatenhove maar Manny stelt voor dat zij persoonlijk contact zal opnemen met de wethouder.
Marianne vertelt dat zij weliswaar in de PBO van RTV Lansingerland zit, maar erg zinvol
vindt ze het nog niet: ze ervaart het nog te veel als een verplicht nummer…
De volgende vergadering wordt vastgesteld op dinsdag 5 september a.s.

Actiepunten:
-brief aan politieke partijen kritisch doorlezen: ALLEN!
-afspraak regelen met de heer Slappendel: Marinus
-benaderen Hans Cieremans RTVL: Marinus
-benaderen wethouder van Tatenhove: Manny
-afspraak maken bezoek Rob in Brielle; Marinus

