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Verslag vergadering 

 
Datum: 14 mei 2018 
Tijdstip: 16.30 tot 18.30 uur 
Locatie: Werkcafé II 
Aanwezig: Kees Slingerland (voorzitter), Dominic Dorsman, Greet den Dulk, Marijke van 

Huizen, Wies van den Nieuwendijk, Marjanne Orbons, Korsjan Punt, Cecilia 
van Sabben, Saida Yachou 

Afwezig: -- 
Gemeente: Inge van der Heiden, Francien Anker, Frank de Prez (agendapunt 3) 
Gast: Dick Tempelaar 
Notulist: Froukje Jellema 
 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Frank de 
Prez, Korsjan Punt en Dick Tempelaar. Korsjan wordt met algehele instemming als nieuw lid van 
de CAR verwelkomd. Wederzijds is er sprake van twee maanden proeftijd. 
 

2. Vaststelling verslag 9 april 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag: 
Pagina 3, punt 3: Het is niet duidelijk wat het verschil is tussen de aanbesteding van de regiotaxi 
en de nieuwe concessie van het openbaar busvervoer en een eventuele verlenging. Inge en 
Marijke doen allebei navraag. 
Pagina 3, punt 5: Opgemerkt wordt dat de website van de Stichting Leergeld niet klantvriendelijk 
is. Voorts zou men graag zien dat er vaker dan eenmaal per jaar wordt gerapporteerd. 
Pagina 3, punt 7: Gevraagd wordt naar de grootte van het tekort op het budget voor het Sociaal 
Domein en de manier waarop daarmee wordt omgegaan. 
Inge geeft aan dat het tekort voor 2018 in de voorjaarsnota wordt meegenomen. Het gaat om 
miljoenen en wordt met name veroorzaakt door tekorten op de Rijksvergoeding voor  jeugdzorg. 
Over de dekking  van het voor de komende jaren voorziene tekort zal de gemeenteraad een 
besluit moeten nemen. 
 

3. Theater Castellum 
Frank de Prez geeft een presentatie over de voorgenomen verbouwing van theater Castellum. 
Naar aanleiding daarvan worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
- De rolstoelgebruikers kunnen nu niet bij hun niet-rolstoelgebruikende partners/vrienden zitten. 
- Op de deur van de invalidetoiletten ontbreken glijstangen. 
- De hellingbaan is te stijl. 
- Het is voor gehandicapte artiesten heel lastig op het toneel te komen. 
- De lift gaat te snel omhoog en is te klein. 
- Bij de route-aanduiding moet ook rekening worden gehouden met mensen met een visuele 

beperking. 
- Aanbod: laat een gehandicapte meekijken met de bouwtekeningen. 
- Slechtzienden kunnen de horeca moeilijk bereiken. 
- Vanaf rij 15 tot en met 19 is het voor slechtzienden moeilijk om de trap af te lopen. 
- De deuren naar de entree zijn te zwaar. 
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- De bar is te hoog voor gehandicapten. 
- De glazen deuren naar de horeca zijn te zwaar om te openen. 
Afgesproken wordt dat er samen met de IAR een werkgroep wordt samengesteld voor verdere 
afspraken over dit onderwerp. Vanuit de CAR melden Marianne en Cecilia zich hiervoor aan. 
 

4. Coalitieakkoord 
Afgesproken wordt het uitvoeringsplan af te wachten en daarop te reageren. Er zijn wel enkele 
vragen en opmerkingen: 
Greet wijst op een aantal zaken die naar haar mening niet helder of volledig zijn geformuleerd. 
Saida vraagt zich af of de ondersteuningsmaatregelen van Stichting Leergeld voor het behalen 
van het A-zwemdiploma ook voor volwassenen gelden. 
Inge laat weten dat die alleen voor kinderen gelden. 
Cecilia geeft aan dat drie door haar genoemde punten wel in de bloemlezing staan, maar verder 
niet worden genoemd in het hoofdstuk Wonen. 
Wies merkt op dat bij de doelgroepen van de actie spoedzoekers de GGZ-groep niet wordt 
genoemd. 
Francien benadrukt dat de huisvesting van deze groep wel degelijk belangrijk is voor de 
wethouder die verantwoordelijk is voor het Sociaal Domein. Desondanks belooft ze dit nogmaals 
onder de aandacht te brengen. 
Afgesproken wordt het uitvoeringsplan verder eerst af te wachten. 
 

5. Privacyverklaring AVG 
Kees complimenteert Marijke met de door haar opgestelde privacyverklaring. Deze is inmiddels 
ook beoordeeld door een jurist van de gemeente. Hierover zijn verder geen vragen. 
 

6. Overleg Participe 
Van het overleg met Else Leih heeft iedereen een gespreksverslagje gehad. Vanuit Participe 
worden twee leden van de CAR gezocht om zitting te nemen in het klantenpanel. Marianne en 
Korsjan melden zich hiervoor aan. 
 

7. Pr – Communicatie CAR 
Marijke geeft de stand van zaken door: 
- Dominic gaat een Facebookpagina aanmaken. 
- Zelf gaat ze de nieuwe raadsleden vragen of ze de Nieuwsflits willen ontvangen. 
- Er ligt een voorstel voor een nieuwe welkomstpagina. Aan de CAR-leden wordt gevraagd daar 

nog even op te reageren. 
Afgesproken wordt dat gekeken wordt in hoeverre Korsjan Marijke kan ondersteunen. 
 

8. Ongevraagd advies Tom in de buurt 
Inge heeft de vragen in het voorstel voor het ongevraagd advies zo veel mogelijk beantwoord. 
Opgemerkt wordt dat sommige antwoorden weer tot nieuwe vragen leiden en dat de CAR het niet 
eens hoeft te zijn met de antwoorden. 
Afgesproken wordt Joost Hartog van Tom in de buurt bij de CAR-vergadering in juni uit te nodigen 
om een en ander toe te lichten. Van tevoren wordt nog gekeken naar de punten die de CAR in 
ieder geval in een advies wil meegeven. 

9. Actualiteiten 
Regionaal overleg met adviesraden Rijnstreek 
Naar aanleiding van dit overleg heeft Marijke een mail rondgestuurd waarop Marjanne heeft 
gereageerd. Er is onder andere kritiek op de maatregelen die per 1 juli ingaan, zoals de 
rolstoelcertificering en de verplichte bedrijfscursus. 
Marijke brengt de kritiekpunten woensdag in bij het overleg over de Rijnstreektaxi. 
Marjanne en Marijke hebben een bulletin ontvangen met het verzoek dit onder de achterban te 
verspreiden. Dit zou via een andere weg moeten. Inge neemt hierover contact op met Marian van 
Ommeren. 
 
Bezoek aan Rijnvicus 
Voorgesteld wordt de vergadering van 9 juli te combineren met het bezoek aan Rijnvicus. Deze 
datum wordt gevoegd bij de opties van de IAR voor een werkbezoek. In overleg met Rijnvicus 
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wordt de beste optie uitgezocht. 
 
Ambitiedocument dienstverlening (ter kennisname) 
In het kader van de ambities van de gemeente zou Cecilia graag zien dat Burgerzaken actief kan 
handelen als er iemand bij de balie komt zonder geldig identiteitsbewijs. Ze heeft een schrijnend 
voorbeeld waarbij dit fout is gegaan. Welke stappen worden er gezet om te zorgen dat iedereen 
bij Burgerzaken dan meteen doorschakelt naar het Serviceplein? 
Francien geeft aan dat de betrokken ambtenaren goed weten hoe te handelen in een dergelijke 
situatie. Het feit dat dit fout is gegaan, wordt zeker gemeld. 
Greet vraagt zich af of de gemeente in staat is de ambities wat de ICT betreft te halen. 
 
Holland Rijnland – Ov-concessie Zuid-Holland Noord 
Vanuit de CAR was er geen afvaardiging. Er komt nog een verslag. 
 

10. Rondvraag en sluiting 
Dick Tempelaar vraagt aandacht voor de onrust die is ontstaan naar aanleiding van het feit dat per 
1 juni de parkeertarieven wijzigen en de huidige bezoekersvergunningen vervallen. Hierover 
worden betrokkenen niet duidelijk geïnformeerd. Er zijn grote zorgen over groepen die niet in staat 
zijn de digitale aanmelding te regelen en bijvoorbeeld gebruik moeten maken van thuiszorg of 
mantelzorgers die per auto komen. 
Afgesproken wordt dat Kees in overleg met de voorzitter van de IAR wethouder Schotanus hierop 
zal aanspreken. 
 
Wies wijst op een bijzonder informatieve documentaire over een persoon die aan schizofrenie lijdt. 
Het zou zinvol kunnen zijn een bijeenkomst te organiseren voor mensen die binnen de gemeente 
met deze personen in hun werk te maken krijgen. Wies vraagt informatie op. 
Voorts stelt ze voor iemand uit te nodigen om aan te geven wat het beleid van de gemeente is ten 
aanzien van personen met verward gedrag. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 18.30 uur. 
 
 

 
 
 

 Actielijst 

 Onderwerp Wie uit te voeren vóór 

1 Projectleiders Go! voor Jeugd en Tom in de 
buurt uitnodigen 

Inge p.m. 

2 Werkbezoek Rijnvicus plannen Inge de zomervakantie 

3 Gesprek kleinschalige zorgondernemers 
Groene Hart inplannen 

Kees p.m. 

4 Uitzoeken verschil concessie 
doelgroepenvervoer en aanbesteding regiotaxi 

Inge/Marijke 11 juni 

5 Verspreiding bulletin regiotaxi Inge 11 juni 

6 Problemen rond parkeerbeleid bespreken Kees z.s.m. 

7 Onderwerp rolstoeltoegankelijkheid agenderen Kees p.m. 


