Notulen cluster MMB
Donderdag 5 juli, 19.45 uur
Margaretha, zaal Provenierskamer (eerste verdieping)
Aanwezig: Matthijs Dokter, Jeroen Heldoorn (notulist), Yolanda Kasper, Yvonne Klinge,
Regina Minnema (voorzitter), Ursula Penninkhof, Anthony Rietman,
Johanna Kanis (Gem. Kampen), Klarine Labooy, Hester Timmerman (Kampen Marketing),
Marielle van Veen, Veronique Renting (voorzitter cluster Jeugd)
Afwezig met kennisgeving: Emil de Boer, Tini Doorenweerd , Gerdien Jonkheer, Kees
Jonkheer, Xandra Koster, Femmy Maes, Annemarie Salverda, Kees van de Waard, Dieuwer
Prosper
Afwezigen zonder kennisgeving: Aart ten Have, Henri Verbeek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en welkomstwoord
Mededeling Matthijs. Er is kanker geconstateerd bij Kees Jonkheer. Ziet er niet goed
uit. Onderzoeken lopen, uitslagen worden verwacht. Via deze weg wensen we Kees
en Gerdien van harte alle sterkte toe die ze nodig hebben. We hopen op goede
uitslagen en op een herstel waar mogelijk.
2. Verslag cluster MMB 03-04-2018
Geen op- en/of aanmerkingen
3. Verslag cluster MMB 24-05-2018
Om een (brede) schil rondom ons cluster op te bouwen wordt voorgesteld dat voor 1
september elk clusterlid een aantal connecties doorgeven om een brede schil te
vormen. Doorpraten komen we op de haalbaarheid om de gegevens te verzamelen
als het gaat om de nieuwe privacywet AVG. Johanne vraagt na in hoeverre we een
lijst mogen aanhouden. Tot dan toe mag je zeker rondkijken en -vragen in je eigen
omgeving, maar zal er niet geïnventariseerd worden op een lijst.
4. Evaluatie Full Color Festival













Waardevolle dag. Als cluster hebben we tot nu toe weinig contact met 'buitenwereld'.
Op Full color veel contacten gehad.
Evaluatie met Full Color komt nog. Regina mailt Ati Edink.
Yvonne: wel doorzetten. De vorm en hoe is nog de vraag.
Inclusie doe je met elkaar. Niet als club (in ons geval cluster MMB).
Je maakt jezelf zichtbaar.
Er wordt een drempel weggehaald. We zijn toenaderbaar op zo'n manier.
Belangeloos materialen/ een kraam beschikbaar gesteld door Full Color, Esso,
Zorgoutlet Kampen (in IJsselmuiden), Ventura
Goed draaiboek opstellen voor (zulk soort) festivals.
Compliment van Johanna Kanis voor de organisatie
Evenementen kalender opstellen. Waar willen we staan met het cluster. Yolanda wil
daar wel naar kijken. Binnen de Gemeente Kampen, dus ook de kernen binnen de
gemeente.
Gemeente heeft overzicht van alle evenementenaanvragen. Ati Edink vragen.
Volgend jaar ander plek. Harde muziek. Wel zichtbaar.



Stichting Present of Welzijn vragen voor vrijwilligers.



Conclusie: vaker doen. (Zal wel fijn zijn als we een beroep op meer vrijwilligers
kunnen doen die dag.)

5. Pinnen in het gemeentehuis
(Door Xandra ingebracht. Haar inbreng staat onder punt Rondvraag te lezen)
Johanna heeft dit al uitgezet in het gemeentehuis. Zij wacht nog op antwoord. Ons
probleem is dat er naar de reden gevraagd wordt waarom er contant betaald wordt. In
de correspondentie naar de burgers wordt genoemd dat je niet contant kunt betalen.
We hebben we nu niet voldoende info om als cluster een standpunt in te nemen.
Inspreken kan Xandra op persoonlijke titel doen.
6. Pauze
7. De dag van de witte stok
Klarine wil met dit thema aan de slag. Ze komt met een idee. Een voorbeeld: midden
op de Oudestraat aanwezig zijn en daar validen ervaringen laten opdoen. Daarnaast
bijv. vragen of een museum die dag zich wil open stellen voor visueel beperkten.
8. Week van de Toegankelijkheid (1 t/m 6 oktober)
Naast onderstaande heeft Hester Timmerman flink meegetikt met wat er besproken is.
Wellicht kan zij aanvullen waar nodig.













Moeten we niet voorbij laten gaan.
Idee: een toegankelijke wandelroute door Kampen op te zetten.
Nieuwe website opgezet (door Hester) met daarop een pagina 'inclusief’. Hester wil
deze op 1 oktober a.s. af hebben. Daarvoor moet wel info worden verzameld. Zij
vraagt deze input van ons. Te deken valt aan toegankelijke toeristische uitjes,
toiletten, e.d.
kampenstadsgids app, www.rolstoelroute.nl
Politieke partijen bewust maken van waar ze hun avonden houden. Niet elk gebouw
is toegankelijk te maken. In zulke gebouwen moeten dus geen publieke
aangelegenheden gehouden worden.
Hester neemt contact op met Roeland Tamerlink en Ati Edink n.a.v. ons gesprek.
Een activiteit organiseren. Toegankelijke ambachtelijke wandelroute. Starten en
eindigen bij de Van Heuts kazerne. Bedrijven uitzoeken op toegankelijkheid. Vragen
of ze kosteloos willen meewerken. Voelen, ruiken, proeven. Route op papier. Bij
stadskazerne op te halen. De hele week door. Op één dag de route aanbieden voor
validen om te ervaren hoe het is om met een beperking te lopen.
Yvonne heeft een map met websites om een website toegankelijk te maken.
Regina en Jeroen maken rondje: bedrijven uitkiezen. Jeroen met klas de route
oefenen.
Jeroen maakt document delen in google waar een ieder input kan neerzetten om de
pagina ‘inclusief’ van Hester te vullen.

9. Notulen Adviesraad MO 29-03-2018
Geen bijzonderheden

10. Rondvraag


Klarine: de wens is om in Kampen te starten met een Oogcafé. Nu al in Zwolle en
Deventer. Inloop waar je met je vragen terecht kunt als je blind of slechtziend bent.
Vanuit Oogvereniging is er een draaiboek. Oogvereniging ondersteunt dit financieel.



Antony vraagt adres van Kees om hem een kaartje te kunnen sturen.



Mariëlle wil weer uitgenodigd worden



Zorgbelang Gelderland heeft Yvonne benaderd om zich bij hen aan te sluiten.



Jeroen: wil iemand anders het notuleren tijdens de vergadering op zich nemen?
Yolanda wil dit oppakken.

Mededeling en toelichting agendapunt 4 door Xandra
Woensdag op het VNG congres is een motie ingediend door Utrechtse Heuvelrug. Het gaat
over het WMO abonnement, en hield in dat men de Kamer vraagt om tegen te stemmen. Het
voorstel van de regering is om iedereen die gebruik maakt van de WMO € 17,50 per maand
te laten betalen. Dat is om stapeling van zorgkosten te voorkomen met name voor de
middeninkomens. De motie werd door 96% van de gemeente gesteund. Alle
belangenbehartigende organisaties zijn juist voor dit voorstel en men ging er ook al een
beetje van uit dat het er door zou komen straks in de Kamer. Dit signaal van de gemeentes
zou wel eens roet in het eten kunnen gooien. We hoeven hier als cluster niks mee, maar
goed om de stand van zaken te kennen.
Het tweede punt: de gemeente heeft als beleid dat je eigenlijk alleen maar mag pinnen aan
de balie. Voor bepaalde mensen zoals ouderen of mensen die onder bewind staan en soms
voor blinde of slechtziende mensen of mensen met een verstandelijke beperking is dat niet
mogelijk. Zij zouden cash moeten kunnen betalen. Dat mag alleen als je zegt wat je
beperking is. Dan word je naar een andere balie geleid en dan mag je afrekenen met contant
geld. Dit druist in tegen het VN verdrag. Het wordt binnenkort waarschijnlijk in de commissie
behandeld. Als dat zo is zou ik graag willen inspreken hierover in de commissie. Ik vind het
belangrijk om te weten wat jullie mening is over het pin beleid.
Mededelingen Regina
Ik ben afgelopen dinsdag naar het VNG congres in Maastricht geweest. Daar is aan negen
wethouders een kennercadeau aangeboden. Deze negen gemeenten zijn de pioniers; het is
de bedoeling dat het nu wordt uitgerold door heel Nederland. Kampen is één van de negen
gemeenten. Ik ben door Ieder(in) gevraagd of ik het kennercadeau voor onze wethouder
Irma van der Sloot wil zijn. Het houdt in dat Irma mij alles kan vragen, met mij kan
overleggen op het gebied van WMO en inclusie. Ik zal in bovenstaande in de vergadering
nader toelichten.

Ik ben benadert door journalisten van 'de Brug' en 'de Stentor'. Ik zal samen met Irma van
der Sloot interviews gaan geven waar artikelen over geschreven gaan worden. Het gaat ook
over alles wat het cluster heeft bereikt. Data zijn nog niet bekend. Ik hou jullie op de hoogte.

Jaarthema’s 17-18
 Vervoer
 Toegankelijkheid
 Clientprofielen
Mogelijke agendapunt voor een komende keer:



Hoe toegankelijk zijn de websites van de gemeentes.
Uitleg gedeelde map google drive

