
Geachte aanwezigen

Ik wil u nog even meenemen langs de verdere obstakels voor een inclusief 
Doesburg zoals wij deze in de geagendeerde brief aan u voorgelegd hebben.

Medisch afval
Het College worstelt met de vraag, wat nu precies de definitie van medisch 
afval is. Eigenlijk is dat vrij eenvoudig, medisch afval is alle afval wat is 
gerelateerd aan medische aandoeningen.

Dus baby luiers niet maar incontinentie materiaal wel, want incontinentie is 
een medische aandoening. Gelukkig kan het incontinentie materiaal weer gratis
worden aangeboden op de werf en dat is ook gecommuniceerd in de 
Regiobode. Wat niet is gecommuniceerd is dat de mensen die niet zo'n zak 
luiers over de nek kunnen gooien een aanvraag bij WMO in kunnen dienen om 
in de afvalroute van gemeente Doesburg opgenomen te worden. De SGRD 
vraagt dan ook om dit duidelijk te maken aan de bewoners.

Maar hier houdt het medisch afval natuurlijk niet mee op. Er is bijvoorbeeld 
nog het stoma materiaal, injectienaalden en infuus materiaal. Daarover is per 
motie ook beslist dat dit gratis weg gebracht kan worden, `maar het is nog 
niet bekend hoe. Onze vraag aan de wethouder is dan ook wat de 
ontwikkelingen hierin zijn.

Nu gaat dit allemaal bij het restafval, maar wetgeving bepaalt dat risico 
houdend medisch afval bij extreem hoge temperaturen verbrand moet worden.

In het VN Verdrag Handicap is ook bepaald dat chronisch zieken en 
gehandicapten door hun aandoening of beperking niet voor extra kosten 
mogen worden geplaatst. Art 25 sub a en art 28 lid 2 sub a.

Medisch Convenanten
Het ministerie en VNG dringen er op aan dat de gemeenten de convenanten 
ondertekenen. Hierdoor kan er een landelijk beleid ontstaan zodat mensen niet
steeds weer in een ambtelijke molen terecht komen van weer een hulpmiddel 
of voorziening te moeten aanvragen en dus ook niet keer op keer hoeven te 
bewijzen dat hun aandoening niet van de ene op de andere dag is verdwenen. 
Hoe professioneel en klantvriendelijk de Doesburgse WMO consulenten ook 
zijn, ik kan u verzekeren dat dit heel confronterend kan zijn.

Als ik even voor mezelf spreek, ik zou heel gelukkig zijn als ik morgen opstond 
en tot de ontdekking kwam dat ik geen hocus pocus meer hoef toe te passen 
om te kunnen lezen en mijn driewielfiets kon inleveren omdat mijn motoriek 
weer helemaal functioneert. Dit soort dingen steeds weer te moeten uitleggen 
en voor je gevoel te moeten bewijzen geeft bij mensen het idee dat je niet 
geloofd wordt.



Wethouder van Veldhuizen heeft haar uitspraak van november van, 'er wordt 
niet ondertekent', in februari veranderd in 'wij kijken of er aanpassingen in het 
convenant kunnen komen zodat we wel kunnen ondertekenen.' Daar is de 
SGRD uiteraard heel blij mee en we horen graag wat hier de vorderingen in 
zijn.

Want we horen nog steeds signalen dat het niet goed gaat. En dat zal niet 
steeds bij Doesburg liggen maar hoe meer gemeenten de convenanten 
ondertekenen hoe meer gelijk het WMO beleid in heel Nederland wordt.

Inclusie
De SGRD beseft terdege dat het niet eenvoudig is voor een gemeente om 
inzicht te hebben in de behoeften en noodzakelijkheden van en voor mensen 
met een beperking of aandoening. Het gaat niet alleen om fysieke 
toegankelijkheid maar bijvoorbeeld ook over wonen en participeren in de 
maatschappij.

We doen ook absoluut geen verwijt aan het ambtelijk apparaat dat ze niet alle 
aspecten van het leven met een beperking kennen. Daarom is het van het 
grootste belang om met ervaringsdeskundigen in contact te staan. De SGRD 
staat dan ook ten alle tijd open voor vragen en overleg. Dit gebeurd gelukkig 
al, bijvoorbeeld met de afsluiting van de binnenstad en de toegankelijkheid van
de stembureaus, iets wat wij enorm waarderen.

Het plan om een statische webpagina te starten is mooi, maar zal niet 
voldoende zijn. Er zijn teveel mensen die niet met computers overweg kunnen.
Misschien dat we over enkele generaties zover zijn, met die er mee op zullen 
groeien, maar tot dan dienen we respect te hebben voor de digibeten onder 
ons. Dus dat betekent communicatie, via de papieren media, de ouderwetse 
post en een goed gesprek.

Het Openbaar Invalidentoilet
Na jarenlang aandringen van de SGRD is het er nog steeds niet van gekomen. 
Een openbaar goed toegankelijk invalidentoilet in het centrum. Het toilet op de 
Bleek is te ver weg van het centrum en ook nog eens niet echt openbaar. Er 
kan alleen van gebruik gemaakt worden met een contactloze pinpas. 

Bij het bestuurlijk overleg met de wethouder in februari heeft mevrouw van 
Veldhuizen gevraagd of de SGRD met een plan kan komen, ze heeft de bal bij 
ons gelegd,zogezegd.

Hoewel het strikt genomen niet onze taak is, is de SGRD druk bezig met het 
ontwikkelen van plannen en we zien wel kansen. Of dat gaat lukken hangt van 
veel factoren af en we houden de plannen nog even binnenkamers. Op het 
moment dat er iets concreets tot stand kan komen komen we zeker bij de 
wethouder terug.


