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Opening
Frans opent de vergadering en heet Rob Alkemade en Hicham Hamiddane welkom.
Angela van Velden zal later arriveren.
Ingekomen stukken:
➢

Meedenkers gezocht voor locatie Anders Wonen Tiel

➢

Op weg naar inclusief beleid voor mensen met een beperking

➢

Presentatie inclusie-agenda

➢ Collegevoorstel Op weg naar inclusief beleid
Mededelingen
Geen
Blok I
Vrijwilligers website Actief in Tiel.
Rob Alkemade, Voorzitter van de Stichting Actief Tiel en Harry Gerrits hebben een presentatie
gegeven over de website ActiefinTiel.nl en de activiteiten van de Stichting Actief in Tiel e.o.
De slides met de PowerPointpresentatie: Actief in Tiel
Rob Alkemade beschrijft het ontstaan van de website voor vrijwilligers, Actief in Tiel
(www.actiefintiel.nl). In 2011 werd door de gemeente Tiel (Mozaïek) de basis gelegd voor het
innovatieve van Actief in Tiel. Door de kanteling van de overheid dient er veel meer door de inwoners
zelf gedaan te worden. Sinds 2017 gaat Actief in Tiel verder als een burgerinitiatief onder de naam:
Stichting Actief in Tiel e.o. Er is nog een nauwe samenwerking met Mozaïek.
Mozaïek is ook bezig om vorm te geven aan een duurzaam meerjarig welzijnsbeleid in Tiel.
Waar wil de Stichting Actief in Tiel e.o. naartoe:
• Het wijkgericht inregelen.
• Onder de aandacht brengen van de webapplicatie Actief in Tiel door:
• Ambassadeurs en vrijwilligers in de Tielse wijken.
• Digitale toepassingen in te bouwen.
• Trainen van vrijwilligers/scholieren, inclusief social media en marketing
• Presentaties aan organisaties, scholen, gemeentes, etc.

Wie zijn bij de Stichting Actief in Tiel betrokken:
• Het bestuur (Voorzitter: Rob Alkemade, Secretaris: Harry Gerrits, Penningmeester: Inge
Joustra
• De adviesraad, deze bestaat uit afgevaardigden van de volgende deelnemende partners:
• Mozaïek Welzijnsdiensten.
• Gemeente Tiel.
• STMR (Santé partners)
• SZR.
• Present.
• Hart van Tiel.
De website Actief in Tiel wordt opnieuw ontwikkeld. De ontwikkelstatus van Actief in Tiel is:
• De huidige versie blijft in de lucht totdat de nieuwe versie goedgekeurd is door middel van
gebruikerstests.
• De nieuwe versie is volledig opnieuw gebouwd en wordt nu getest.
• De nieuwe versie heeft dezelfde functionaliteit, behalve o.a.:
• Google maps voor de activiteiten.
• De gebruiker kan zelf logo’s invoeren.
• Nieuwsberichten.
Harry geeft een demonstratie van de nieuwe website. De belangrijkste functionaliteit is:
• Vraag in de vorm van: vacatures, diensten, “ik zoek een maatje”, etc.
• Aanbod zoals: cursus volgen, beschikbaar voor vrijwilligerswerk, etc.
• Activiteiten: welke activiteiten worden waar gehouden en deze activiteiten zijn via
ook in Google maps op te vragen.
• Nieuws: de in Actief in Tiel opgenomen organisaties kunnen nieuws melden, waarna
het nieuws door de web redacteur wordt gepubliceerd.
• Social Media: Twitter en Facebook.
Meer dan 258 non-profit organisaties zijn in de database van Actief in Tiel opgenomen. Hierdoor
wordt het in de toekomst mogelijk om een sociale kaart samen te stellen. Voorwaarde is dat de
organisaties zelf hun gegevens onderhouden. De functionaliteit om de database automatisch op te
schonen zal in een latere versie worden ontwikkeld. Dan zal het ook mogelijk worden om met
meerdere gemeentes te werken. De functionaliteit wordt dan uitgebreid voor onder andere
organisaties die meerdere vestigingen hebben. Robuuste autorisatie mogelijkheden zullen met name
voor organisaties beschikbaar komen. Het automatisch opschonen van gegevens wordt dan mogelijk.
Aad: hoe met iemand die vraagt om hulp in de huishouding. Hoe kan er gereageerd worden. Harry:
er kan gereageerd worden op de vraag en dan wordt automatisch een bericht gestuurd naar de
persoon die de vraag geplaatst heeft.
Inge: kun je scrollen zonder in te loggen. Antwoord: ja, je kunt alle gegevens opvragen, inloggen is
alleen nodig als je gegevens wilt invoeren of bijwerken.
Joost: in het verleden heeft Mozaïek getracht om een en ander te realiseren rond de sociale kaart,
maar daar is niet veel van terecht gekomen. Als het lukt om een sociale kaart samen te stellen, is dat
een groot pluspunt voor de website Actief in Tiel.
Anders wonen
Angela van Velden vertelt over het project anders wonen. Angela vraagt of de Wmo-raad een rol wil
spelen in dit project. Zo niet, dan vraag ik door tot u wel een rol neemt. Het gaat over een uitermate
kwetsbare doelgroep met vaak psychische beperkingen, soms ook in combinatie met verslaving of
eerdere verslavingen. Het betreft verslaafden die al jarenlang in beeld zijn bij de gemeente en
verschillende zorgpartijen. Soms gaat het om daklozen. Anderen hebben wel een dak boven hun
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hoofd, maar niet het dak waar zij onder kunnen floreren, of waar de omgeving een ander gedrag
moeilijk kan accepteren. Er is een voortraject geweest waarin een zorgvuldige keuze gedaan is voor
een locatie voor de doelgroep. Dit is echter geëscaleerd en dat resulteerde in januari in een voorstel
dat door de gemeenteraad is aangenomen. We gaan opnieuw een traject in met een brede
begeleidingsgroep. Heel Tiel is uitgenodigd om mee te praten over een geschikte locatie voor deze
groep. Er hebben 15 inwoners gereageerd. Er is nu een bijeenkomst geweest waarin uitgebreid
doorgepraat is over welke mensen het gaat. Er is iemand van het RIBW (Regionale instelling voor
begeleiding bij wonen) bij gevraagd die goed bekend is met de doelgroep en daar ook mee werkt.
Een volgende stap is dat wij bij een locatie op bezoek gaan. Niet met 15 man en wat ondersteuning
en dan aapjes kijken. Wij willen met begeleiding, gemeente en omwonenden in gesprek gaan en
vernemen wat hun ervaringen zijn met een groep, een locatie en met de mensen. Frans: in een
andere stad? Angela: inderdaad in een andere stad. Wij gaan bij Anders Wonen in Arnhem op
bezoek. Daarna gaan wij met de groep een set locatie criteria opstellen. We zoeken een paar
invalshoeken. De invalshoek: wat is de beste plek en de beste manier van wonen voor de mensen die
er gaan wonen en wat het voor de omgeving betekent. Daarnaast kunnen er criteria zijn over de
omvang van de locatie en de woonunits. Het zijn bescheiden vrijstaande huisjes. Op basis van de
criteria worden daarna de kaarten op tafel gelegd en gaan we met de opgestelde criteria op zoek
naar zoveel mogelijk locaties om te komen tot een of meer voorstellen. Uiteindelijk gaan de
voorstellen via het college naar de gemeenteraad. Het is nog niet bekend of er een locatie uit zal
komen waarvan we zeggen dat het de juiste keus is. Er kunnen meerdere locaties uitkomen waar
allemaal verschillende meningen over zijn. De gemeenteraad zal dan moeten beslissen welke locatie
het moet worden. Het enige wat de gemeenteraad wel al besloten heeft is dat deze mensen een plek
nodig hebben in Tiel en waar en hoe, dat wordt nog nader bekeken. Frans: is er bekend, met stipjes
op de kaart, waar deze mensen wonen? Angela: niet alle adressen zijn mij bekend, maar een aantal
mensen hebben verteld waar ze nu wonen. De oorspronkelijk voorgestelde locatie lag tussen Tielwest en Passewaaij in. Daar hebben we best wel een vertegenwoordiging uit. Frans: die snappen het
belang en dat zijn niet de mensen waar je weerstand van zal krijgen, maar mensen die zich overvallen
voelen en zullen zeggen: het komt niet in de tuin van de burgemeester, maar wel bij mij. Er moet wat
aan de spreiding gedaan worden, anders ben ik bang dat het niet geaccepteerd zal worden. Angela:
wij hebben een brede oproep gedaan via diverse kanalen en mensen niet kunnen dwingen om er te
komen. We hebben wel ingeschat dat het voor veel mensen nog een ver van mijn bed show kan zijn,
maar als die locatie in een bepaalde wijk komt, dan komt er een volgend traject waarin je de
wijkbewoners zal voorhouden dat het om een raadsbesluit gaat. Maar hoe kunnen we het zo
inrichten dat voor zowel de mensen die er gaan wonen als de mensen die eromheen wonen optimaal
is. Bert: zijn de 15 mensen alleen bewoners of ook ervaringsdeskundigen en mensen die er direct bij
betrokken zijn en die niet praten over maar praten met. Angela: we maken in discussies wel
onderscheid tussen bewoners die met elkaar in discussie gaan, maar we hebben ook deskundigen die
informatie kunnen geven over de doelgroep die, als er bepaalde voorstellen zijn, de consequenties
van die voorstellen kunnen benoemen. Inclusief de afgelopen keer dat een ervaringsdeskundige
sprak over haar zoon die tot de doelgroep behoort. Mensen hebben met een aantal zorgpartijen
regelmatig overleg. Die zorgpartijen sluiten aan vanuit: wij kunnen veel vertellen over de doelgroep.
Wij hebben zelfs met de zorgpartijen gesproken, of iemand die er mogelijk gaat wonen een keer iets
over zichzelf kan vertellen. Dat is uitgesloten, maar je moet het wel gevraagd hebben. Ingrid: om wat
voor mensen gaat het? Angela: het is een zorgdoelgroep en niet uit oogpunt van veiligheid. Er zijn
twee type mensen. Het gaan om mensen die teruggetrokken leven en het lukt soms met wat
begeleiding dat zo iemand naar buiten gaat en bijvoorbeeld een winkelcentrum bezoekt. De andere
groep is extravert, niet agressief, maar wel verbaal heel duidelijk aanwezig en heeft soms een
onvoorspelbaar gedrag. We hebben contra-indicaties vastgesteld. Ben je veroordeeld voor een
misdrijf of zedenmisdrijf, dan kom je niet in de doelgroep. De 15 mensen waar het om gaat zijn al
jaren onder controle. Onvoorspelbaar gedrag kan in je eigen buurt voorkomen, zonder dat het
bekend is dat de betreffende persoon bijvoorbeeld een psychose heeft en dit plotseling tot uiting
komt. Joost: waar moeten we dit plaatsen. Gaat het om bijvoorbeeld begeleid of beschermd wonen.
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Angela: in de kern is dit net iets anders. In alle woonvormen wordt dit de onderste trede genoemd.
Nog een tree omlaag en je staat op straat, of bent al op straat maar je gaat weer de eerste trede
omhoog. Het is een doelgroep die ook wel beschermd wonen voorzieningen heeft, ware het niet dat
deze paar mensen niet in een groep kunnen functioneren. Om die reden wordt er gezocht naar een
apart vuistje. Het is de bedoeling om te ontdekken of iemand weer een bepaald dagritme kan krijgen
en dingen weer zelf kan doen of gaan aanleren en in de toekomst de trede weer omhoog kan om
weer een eigen woning te krijgen.
Angela: welke rol gaat de Wmo-raad spelen in de begeleidingsgroep? Kan de Wmo-raad deel
uitmaken van de begeleidingsgroep? Aad en Frans: aangezien de bijeenkomsten van de
begeleidingsgroep, zoals het bezoek aan Anders Wonen Arnhem, plaatsvinden in juli en de Wmoraad na het reces weer voor het eerst vergadert op 28 augustus, is het goed dat de Wmo-raad door
middel van verslagen op de hoogte wordt gehouden. Er worden in september drie bijeenkomsten
van de begeleidingsgroep gepland. Twee leden van de Wmo-raad zullen deze bijeenkomsten
bijwonen.
Blok II
Inclusie-agenda.
Hicham Hamiddane is aanwezig om de activiteiten en het beleid rond de inclusie-agenda toe te
lichten. Hij ondersteunt zijn toelichting met de PowerPointpresentatie: Presentatie inclusie-agenda
Frans introduceert Hicham. Hicham is 14 jaar bij de Gemeente Tiel in dienst en gaat nu een tijdje
naar Den Haag en als het bevalt blijft hij daar.
Hicham: de Tielse inclusie-agenda op weg naar inclusief beleid voor mensen met een beperking, is de
titel van de nota die wij hebben opgesteld en vastgesteld is door het college. Deze nota komt uit de
koker van de Gemeenteraad in de vorm van een motie. Deze motie is 16 november 2014 ingediend.
In de motie heeft de Gemeenteraad het College gevraagd om de knelpunten met betrekking tot de
toegankelijkheid van de openbare gebouwen en de openbare ruimte te inventariseren. Het college is
gevraagd om een inventarisatie op te stellen van de wettelijke plichten, de financiële middelen en
bestaande voorbeelden in Tiel. De laatste opdracht aan het college luidt: aan welke onderdelen van
het VN-verdrag voldoet de Gemeente Tiel.
Hicham legt uit wat de bedoeling en essentie is van het VN-verdrag. Op 14 juli 2016 is het Verdrag,
inzake de rechten van personen met een handicap, in werking getreden. Het doel van het Verdrag is
het bevorderen, beschermen en waarborgen van mensenrechten van mensen met een handicap. De
drie belangrijke begrippen in het verdrag zijn: inclusie, persoonlijke autonomie en volledige
participatie. Het Verdrag is van toepassing op alle soorten handicaps die mensen kunnen beperken in
het meedoen in de samenleving: op het gebied van sport, werk, onderwijs, etc. Dit geldt voor
mensen met fysieke, psychische en verstandelijke beperkingen. Het Verdrag beslaat veel terreinen
die van belang zijn voor mensen met een handicap. Denk aan arbeid, onderwijs, wonen, goederen en
diensten, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan.
De bedoeling van het VN-verdrag is dat Nederland toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen.
De gemeentes zijn verplicht om met het VN-verdrag aan de slag te gaan.
In de Tweede Kamer is bij de ratificatie van het VN-verdrag een amendement aangenomen waarin
staat dat gemeenten periodiek één integraal plan moeten maken voor de lokale uitvoering van het
VN-verdrag. Dit plan betreft het gehele sociale domein (Wmo 2015, Participatiewet en de Jeugdwet)
Het plan dat elke gemeente wettelijk moet maken wordt in de wandelgangen ook wel de ‘lokale
inclusie agenda’ genoemd. In het plan moet staan hoe de gemeente het VN-verdrag lokaal gaat
uitvoeren. De gemeentes moeten periodiek een integraal plan van aanpak indienen: een
uitvoeringsplan van de Wmo, Jeugdzorg en de participatiewet. Een aantal elementen zoals:
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onderwijs, mobiliteit, werk, inkomen, vervoer, wonen en leven, moeten worden opgenomen in de
‘lokale inclusie agenda’.
In Nederland hebben ruim 1,7 miljoen kinderen en volwassenen een matige of ernstige beperking.
Dit betekent 1 op de 10 Nederlanders!
Tiel telt 1586 burgers met een beperking. Waarvan 1 of meerdere indicaties voor voorzieningen die
betrekking hebben op:
• Rolstoel
• Vervoer
• Woning
• Huishouding
• Begeleiding (incl. verblijf en persoonlijke verzorging)
Het inclusie-platform bestaat uit medewerkers (van verschillende disciplines) van de gemeente Tiel,
vertegenwoordigers van de gehandicaptenraad, binnenstadmanager, vertegenwoordigers uit het
onderwijs en bedrijfsleven. Het platform adviseert en toetst alle onderwerpen die te maken hebben
met de toegankelijkheid.
De gemeente moet e.e.a. afstemmen met de cliënten- en gehandicaptenraad.
Er is een workshop geweest van een extern bureau. Na de zomervakantie gaan met het externe
bureau een verdiepingssessie in om te kijken wat wij doen met inclusie (diversiteit) en hoe wij als
beleidsmedewerkers op een bewuste manier aandacht kunnen besteden aan inclusie. Ook moet
onderzocht worden of de website van de Gemeente Tiel toegankelijk is voor mensen met een
beperking en of de geschreven taal ook toegankelijk is voor iedereen.
De gemeente Tiel maakt gebruik van de waarderingssubsidie. Wij hebben het Bureau
Discriminatiezaken die de doelgroepen, met verschillende handicaps, ondersteunt in geval van
discriminatie. Hicham heeft een aantal aanbevelingen gedaan. De gemeente moet doorgaan met de
ingeslagen weg en zich niet richten op het beleid van een specifiek aandachtspunt. Er worden veel
subsidies op het gebied van sport en welzijn verstrekt. De Gemeente toetst de aanvraag van
vergunningen in het ambtelijk domein. Er moet meer aandacht aan bewustwording worden besteed
en er dient een Coördinator voor inclusie aangesteld te worden. Tevens zal een werkgroep voor de
toegankelijkheid binnen de Gemeente Tiel opgericht dienen te worden. Ook is een wethouder voor
de toegankelijkheid nodig. Dit zal de Wethouder Ben Brink worden en er is tevens een ambassadeur
toegankelijkheid aangewezen. Het betreft het Gemeenteraadslid, Maureen Klijn, van Groen Links.
Onderzoek naar de toegankelijkheid van de openbare ruimte wordt door een extern bureau gedaan.
In de eerste week van oktober wordt de week van de toegankelijkheid gehouden.
Hicham: ik ben blij dat het Platform in het leven wordt geroepen om e.e.a. gestalte geeft om de
beleidsmedewerkers te ondersteunen. (Het Platform bestaat uit medewerkers van verschillende disciplines van de gemeente
Tiel, vertegenwoordigers van de gehandicaptenraad, binnenstadmanager, vertegenwoordigers uit het onderwijs en bedrijfsleven. Het
platform adviseert en toetst alle onderwerpen die te maken hebben met de toegankelijkheid)

Bert: de gehandicaptenraad beperkt zich voornamelijk tot de rolstoelrijders. Mensen die motorisch
gehandicapt zijn, maar ook slechthorenden en mensen met een psychische beperking zijn slecht
vertegenwoordigd. Zij dienen ook vertegenwoordigd te zijn in het platform.
Hicham: het is wel de bedoelingen dat alle groepen van gehandicapten in het platform
vertegenwoordigd zullen zijn.
Aad: ik ben benieuwd wat Ingrid en Geors aan ervaringen hebben en of het werkt of niet en of zij er
vertrouwen in hebben. Geors: er moeten nog een paar dingen gebeuren. Ingrid: eerst zien en dan
geloven.
Frans: dat het nog niet perfect is, is duidelijk en er zal nog het nodige in geïnvesteerd moeten
worden. Het is duidelijk dat als je de gehandicaptenraad inschakelt, je daarmee niet alle groepen van
gehandicapten kunt bedienen.
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Harry: bijvoorbeeld: voor een gehandicapte die de binnenstad wil bezoeken is de parkeergarage te
ver. De stoep is te smal voor een rolstoel en het is te ver lopen voor iemand die slecht ter been is.
Hicham: dat is ons bekend en het zou heel mooi zijn als we deze signalen in het platform kunnen
agenderen en bespreken.
Inge: hoe kunnen we signalen geven dat er problemen zijn die opgelost moeten worden. Zo worden
ribbels aangelegd voor slechtzienden, maar die kunnen weer bezwaarlijk zijn voor blinden.
Hicham: dat is de uitdaging. Laten we eerst deze signalen verzamelen en bespreken in het platform
en vervolgens via de beleidsmedewerkers bij de projectleiders neerleggen om tot oplossingen te
komen.
Inge: in Nijmegen zijn de ervaringen al in een rapport weergegeven. Kunnen wij daar geen gebruik
van maken? Geors: Nijmegen heeft een iets andere infrastructuur dan Tiel.
Hicham: er moet een coördinator inclusie komen. Reina: is er budget voor? Hicham: als het gaat over
de toegankelijkheid voor gebouwen, dan is het wat makkelijker, maar in de private sector wordt dat
lastig. De gemeenten zal de externen moeten motiveren om mee te doen. Frans: ik mis stapsgewijze
doelstellingen en meten wat het resultaat is. Gaat de nieuwe beleidsmedewerker dit doen? Hicham:
de eerste actie is bewustwording, daar zijn we mee bezig. De verdiepingssessie begint in september
en dan komen de knelpunten van de praktijk in beeld.
Blok III
Evalueren van het bijwonen van fractievergaderingen
Nadat de fractievergadering van de PvdA op 10 september 2018 is bijgewoond, zullen de bevindingen van alle bezoeken aan de fractievergaderingen, tezamen met de notulen van 28 augustus 2018,
op de website geplaatst worden.
Frans: als we de laatste bezoeken hebben gedaan, moeten we tot een meer structurele relatie met
de politieke partijen te komen.
Blok IV
Verslag Wmo-vergadering 28 mei 2018
Is doorgenomen en goedgekeurd.
Actiepuntenlijst
Het wervingsplan. Voor het werven van leden voor de Wmo-raad wordt door Ingrid en Harry een
wervingsplan opgesteld. Het plan wordt 28 augustus behandeld.
Het actiepunt pgb. Aad: Inge en ik zouden kijken in hoeverre het wijs is om daar nog een advies over
te formuleren. Dat is nog niet gebeurd in verband met vakantie. Ingrid: weet iemand wat de status
is? Is het al in de gemeenteraad behandeld? Wethouder Kreuk had het er eerder over, de commissie
samenleving heeft al gemeld dat het naar € 20 is gegaan. Aad: tot januari blijft het € 20 en daarna
gaat het over naar het minimumloon.
Aad: bij de WMO is het aantal pgb’s erg laag. Joost: bij jeugdhulp kun je over de hele lijn zeggen dat
het aantal pgb’s afneemt. Aad: zou het niet zinnig zijn om de gemeente, of het college, een advies te
geven om de weg naar het pgb wat makkelijker te maken. Frans het zou goedkoper moeten zijn dat
zorg in natura. Bert: ik heb vernomen dat mensen hun werk niet laten varen voor een minimumloon
tarief. Geors: nu is iemand best bereid om een deel van zijn werkzaamheden voor dat pgb tarief te
doen, omdat die er redelijk voor betaalt krijgt. Dat zal straks niet meer het geval zijn. Dus die kiest
niet meer voor de informele zorg maar de formele zorg. Dat wordt veel duurder voor de gemeente.
Frans: de mensen moet ook voor de zorg in natura kunnen kiezen. Aad en Inge zullen de materie
verder uitdiepen en bepalen of we wel of niet advies gaan uitbrengen.
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Rondvraag
Geors: D66 wil komen tot de oprichting van een jeugdraad. Een jeugdraad die op dezelfde
democratische wijze gaat werken als de Wmo-raad. De vraag is of wij met een aantal mensen van de
jeugdraad willen praten over hoe wij een aantal zaken geregeld hebben.
Hier is positief op geantwoord.
Aad: ik maak een verslag over het overnemen van “De Tielse Maatjes” door de gemeente.
Sluiting
Frans wenst iedereen een prettige vakantie en dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en
inbreng en sluit de vergadering.
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