Jaarverslag 2021

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o.
van het jaar 2021. In dit document geven wij u een zo overzichtelijk mogelijk
beeld van onze doelstellingen en activiteiten.
Het postadres van de SGRD is:
Secretariaat SGRD
p/a
Marion Berends
Seringenlaan 76
6982 CC Doesburg
email: secretaris@gehandicaptenraaddoesburg.org
telefoon: 06 28587872
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Doelstelling SGRD
De Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o., vanaf nu kortweg de SGRD
genoemd, is op 16 juni 2000 opgericht.
De SGRD heeft ten doel om te fungeren als advies- overleg en
samenwerkingsorgaan van en voor organisaties, instellingen, verenigingen en
instanties, die zich in het werkgebied van de stichting, dus in gemeente
Doesburg en omliggende gemeenten, bevinden. Ook richten wij ons op de
belangenbehartiging van, en de dienstverlening aan mensen met een
handicap. Op dit terrein treedt de stichting regelmatig in overleg met de
gemeentelijke overheid.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het bevorderen van overleg en
samenwerking tussen organisaties, instellingen, verenigingen en instanties die
zich bewegen op het terrein van gehandicaptenbeleid.
De stichting laat zich bij haar werkzaamheden leiden door een beleid waarbij
van meet of aan rekening wordt gehouden met mensen met een handicap en
het VN-verdrag Handicap, zodat er zo weinig mogelijk extra voorzieningen
hoeven te worden getroffen, maar dat zij zo zelfstandig en optimaal mogelijk
aan de samenleving kunnen deelnemen volgens het principe van de inclusieve
maatschappij.
Samengevat staat Stichting Gehandicaptenraad Doesburg e.o. voor de
belangen van mensen met een beperking in Doesburg en omgeving.
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Organisatiestructuur
De SGRD bestaat uit het bestuur en een aantal werkgroepen. Dit zijn allen
vrijwilligers en de SGRD heeft als stichting geen verdere leden.
Het bestuur kent al sinds januari 2018 dezelfde samenstelling met als dagelijks
bestuur Jelle Berends als voorzitter, Marion Berends als secretaris en Harrie
Niesink als penningmeester. Els Meester en Miriam Meihuizen complementeren
het bestuur als algemeen bestuurslid.
In oktober heeft Els Meester aangegeven wegens te drukke werkzaamheden te
willen stoppen als bestuurslid. Zij blijft wel actief als vrijwilliger.
Er is in de persoon Frans Manifarges een goede opvolger gevonden die in 2020
al enige maanden heeft mee gedraaid en per 1 januari 2022 officieel als
bestuurslid is aangetreden.
De bezetting van de werkgroepen Wet en Regelgeving en Toegankelijkheid is
weliswaar klein, maar dat vormt geen probleem. Bij Mobiliteit komt er, zeker
bij evenementen, zoveel hulp van buitenaf, dat er altijd voldoende begeleiding
aanwezig is.
Voor het scholenproject geldt dat er een ruime groep vrijwilligers die staan te
trappelen om aan de slag te gaan. Helaas was dit door Covid-19 ook in 2021
geen optie. De coördinator van het scholenproject, Monique Wasterval, heeft
voor het voorjaar van 2022 afspraken met de scholen gemaakt en zowel de
scholen als de SGRD hopen van ganser harte de draad weer op te kunnen
pakken.
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Taakverdeling bestuur
De voorzitter zit de vergaderingen van bestuur en werkgroepen voor en
vertegenwoordigd de organisatie naar buiten. De voorzitter stelt met de
secretaris de agenda van de vergaderingen op.
De secretaris verzorgt alle inkomende en uitgaande post/email, de secretaris
schrijft jaarverslagen, persberichten en verzorgt de publiciteit. Samen met de
voorzitter maakt de secretaris de agenda's en verstuurt deze. De secretaris
notuleert de bestuurs- en werkgroepvergaderingen. De uitgewerkte verslagen
worden door de secretaris verspreidt. De secretaris houdt het archief van de
stichting up-to-date en bij afwezigheid van de voorzitter vertegenwoordigd de
secretaris de stichting naar buiten.
De penningmeester verzorgt de boekhouding en doet betalingen aan de hand
van facturen en declaraties. De penningmeester schrijft subsidieaanvragen,
stelt de begroting samen en verzorgt het financieel jaarverslag.
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen gedrieën het dagelijks
bestuur.
Zij bepalen de werkgroepcoördinatoren, de webmaster en de beheerder van
het Facebook en Twitter account.
De twee algemene bestuursleden denken mee, beslissen mee en zetten zich in
op de diverse activiteiten van de SGRD.

Samenstelling bestuur in 2021
Voorzitter:

Jelle Berends
voorzitter@gehandicaptenraaddoesburg.org
werkgroepen: mobiliteit, wet en regelgeving.

Secretaris:

Marion Berends
secretaris@gehandicaptenraaddoesburg.org
werkgroepen: P.V.T. scholenproject

Penningmeester:

Harrie Niesink
hniesink@gmail.com

Algemeen bestuurslid: Els Meester
elsjevrij@gmail.com
werkgroepen: scholenproject, mobiliteit
Algemeen bestuurslid: Miriam Meihuizen
mirmei@kpnmail.nl
werkgroep: mobiliteit
Vanaf november 2021
algemeen bestuurslid: Frans Manifarges
manifarges@gmail.com
werkgroep: Scholenproject
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Vergaderingen
Sinds het uitbreken van Covid-19 zijn de bestuursvergaderingen verplaatst
naar de Ontmoetingsruimte Grotenhuys, Coehoornsingel 9. Door de lockdown
was het in januari en februari 2021 onmogelijk om te vergaderen dus heeft de
secretaris het bestuur via mail en telefoon van de lopende zaken op de hoogte
gehouden. Vanaf maart zijn de bestuursvergaderingen weer opgepakt.
Met de werkgroepen hebben we in oktober, ook op Ontmoetingsruimte
Grotenhuys, weer een reguliere werkgroepvergadering kunnen beleggen.
Omdat dit natuurlijk om een grotere groep gaat was het eerder door de
anderhalve meter maatregel niet mogelijk.
Wel is er in augustus, voorafgaand aan de scootmobieltocht, een informeel
koffie uurtje geweest om de banden weer wat aan te halen.
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Scholenproject
coördinator Monique Wasterval
De leden van de werkgroep Scholenproject gaan ieder schooljaar naar de
basisscholen in Doesburg en omgeving. Het doel is om de kinderen van groep
acht kennis te laten maken met het leven zoals gehandicapten het ervaren,
met alle belemmeringen die dit met zich met zich mee brengt.
De leerlingen worden in groepen verdeeld van ongeveer vijf leerlingen. Na een
korte inleiding gaan deze groepen vervolgens de vijf activiteiten af die
onderdeel uitmaken van het programma. Voor ieder activiteit is ruim tien
minuten uitgetrokken.
Deze onderdelen zijn:
Inpakken.
Bij deze activiteit mogen de leerlingen maar één hand gebruiken en moeten
samenwerken om ‘cadeaus’ voor elkaar in te pakken.
Voelen.
Met een blinddoek voor moeten de leerlingen leg en vormpuzzels oplossen,
door bijvoorbeeld de structuur van de puzzel plank te matchen met die van het
puzzelstukje.
Horen.
De kinderen maken kennis met gehoorapparaten en ontdekken hoe dit nu echt
alle geluid versterkt. Ze begrijpen dan waarom opa nu eigenlijk zo’n moeite
heeft met dit hulpmiddel.
Braille.
Door middel van een kleine oefening leren kinderen hun naam in braille te
schrijven.
Rolstoelparcours.
Bij deze activiteit maken de leerlingen kennis met het rijden in een rolstoel. Er
wordt, het liefste buiten, een hindernisbaan uitgezet waar toch vaak de
ontdekking wordt gedaan dat rolstoel rijden toch helemaal niet zo eenvoudig
is.
Na de derde activiteit wordt er een pauze ingelast waarin de kinderen drinken
en een versnapering wordt aangeboden en een exclusieve korte film wordt
getoond. In deze film wordt het verschil getoond tussen hoe valide en minder
valide sporters sporten. Na de vijfde activiteit komt iedereen weer samen en
wordt er nog even na gepraat. De leerlingen zijn steeds enthousiast over wat
ze die dag ontdekt en gezien hebben en hun respect voor de invalide
medemens is gegroeid.
Helaas heeft het scholenproject, zoals eerder vermeld, twee jaar stil moeten
liggen door corona. Wij achtten het te gevaarlijk voor de leerlingen, de leraren
en natuurlijk voor onze vrijwilligers. Daarom zijn we heel blij dat het er sterk
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op lijkt dat we in 2022 weer aan de gang kunnen. De afspraken met de scholen
staan, de (nieuwe) vrijwilligers hebben kennis met elkaar gemaakt, kortom we
zijn er klaar voor!

Mobiliteit
Coördinator Jelle Berends
De werkgroep mobiliteit organiseert o.a. scootmobiel tochten met als doel het
gebruik van de scootmobiel te activeren en om ook voor de langere afstanden
de berijders vertrouwd te maken met de mogelijkheden van een scootmobiel.
Hierdoor kunnen zij meer genieten van de omgeving en met anderen in contact
komen en blijven. Om dit te bevorderen hebben wij in 2020 een nieuw
routeboek uitgegeven, deze is via het secretariaat te bestellen. Voor Doesburg
en directe omgeving is dit kosteloos, bij aanvragen van verder weg moeten wij
de portokosten vragen.
Aangezien het in 2020 door corona niet mogelijk was om een scootmobieltocht
te organiseren was de roep om die in 2021 wel te organiseren erg groot. In de
gewoonlijke maand dat de tocht gereden wordt, mei, werd dit nog niet
verstandig geacht. Maar nadat iedereen die dit wilde gevaccineerd was, vond
de SGRD dat het toch mogelijk werd. Dus hebben we in augustus, onder een
heerlijk zonnetje, de tocht kunnen rijden.
Omdat het 20 jaar bestaan van de SGRD in 2020 niet gevierd kon worden is
dat op deze dag bescheiden ingehaald. Bij het vertrek vanaf het terras van
Ontmoetingsruimte Grotenhuys was er koffie met gebak en na een wat
kortere maar gezellige tocht stonden er bij Grotenhuys verfrissingen en
heerlijke hapjes klaar. Van de tocht is door Frans Manifarges een film gemaakt
die terug te zien is op onze website.
In oktober heeft de SGRD weer een scootmobiel training gehouden,
gecombineerd met kramen van onder andere WMO Hulpmiddelen leverancier
Kersten en Medipoint. Bij de training werd door de SGRD een lesboek
aangeboden en de training zelf werd verzorgd door Veilig Verkeer Nederland.
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Parkeren, Verkeer en Toegankelijkheid
Coördinator Joop Jansen.
De leden van de werkgroep Parkeren, Verkeer en Toegankelijkheid monitoren
het gemeentebeleid aangaande deze onderwerpen. Toegankelijkheid is, mede
gezien het door Nederland in 2016 ondertekende VN verdrag Handicap,
natuurlijk ook in gemeente Doesburg een belangrijke zaak. De SGRD is in
overleg met wethouder van Veldhuizen aangaande de inclusie agenda, een
wettelijke verplichting voor alle gemeenten.
De SGRD wordt telkens uitgenodigd voor diverse klankbordgroepen voor
nieuwe projecten in onze stad. Dat waarderen wij zeer want zo kunnen we op
voorhand aangeven als we problemen zien aankomen als het bijvoorbeeld gaat
om toegankelijkheid en parkeergelegenheid voor minder validen. Zo hebben
wij zitting gehad in klankbordgroepen voor de revitalisatie van de binnenstad,
de Kloostertuin en het nieuwbouw project op de Halve Maanweg.
Ook blijft de SGRD stug volhouden dat het noodzakelijk is dat er een openbaar
invalidentoilet komt in het centrum van Doesburg. Hier zal de Gehandicapten
Raad dan ook blijven hameren.

Jongeren
Coördinator Marion Berends
In 2021 is de SGRD een werkgroep Jongeren gestart. De bedoeling hiervan is
om in kaart te krijgen wat het betekent om een jongere met een beperking in
Doesburg te zijn. Voor dit doel zijn we in gesprek gegaan met wethouder Peter
Bollen en zijn er bij Ieder(in) en andere belangenorganisaties bijeenkomsten
gevolgd. Helaas is het door corona bijvoorbeeld niet mogelijk geweest om
scholen te benaderen met de vraag of er ook kinderen met een beperking, op
welk gebied dan ook, op hun school terecht kunnen.
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Wet en Regelgeving
Coördinator Jelle Berends
Omdat het binnen de SGRD erg belangrijk is om op de hoogte te blijven van de
laatste ontwikkelingen op het gebied van wetten en regels aangaande mensen
met een beperking, blijven de mensen van de werkgroep Wetten en Regels
zich enthousiast bijscholen met het oog op de belangen van de doelgroep.
Aangezien er steeds veel veranderingen zijn op het gebied van wet en
regelgeving, blijft de SGRD alle ontwikkelingen op de voet volgen om adequaat
te kunnen reageren als de doelgroep onze hulp inroept.
Op onze website maken wij melding waar de mensen zich in Doesburg kunnen
melden met vragen over de WMO en zijn ook de WMO verordeningen te
downloaden, net zoals het VN-verdrag Handicap en het implementatieplan van
de rijksoverheid.
Ook volgt de werkgroep vele online bijeenkomsten van Ieder(in) over allerlei
onderwerpen die te maken hebben met de doelgroep.
Indien noodzakelijk gaat een afgevaardigde van de SGRD naar de
commissievergaderingen en maakt hij/zij gebruik van het inspreek recht.

Deskundigheidsbevordering en bijscholing
De leden krijgen voortdurend de gelegenheid om hun deskundigheid op peil te
houden en worden bestuursleden en andere vrijwilligers desgewenst in staat
gesteld om noodzakelijke cursussen te volgen. Gemaakte kosten zoals
cursuskosten en kosten voor vervoer worden vergoed zolang het belang van de
SGRD met de cursus is gediend.
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Bestuurlijk overleg
De SGRD heeft in 2021 de wethouder slechts éénmaal gesproken in een
bestuurlijk overleg. Dit was in juni fysiek mogelijk met een grotere groep,
daarna niet meer. Wel hebben de voorzitter en secretaris de wethouder apart
gesproken over het medisch afval.
Verder komen er vanuit het ambtenaren apparaat ook vragen aan de SGRD,
bijvoorbeeld over de afsluiting van de binnenstad en ook is er overleg geweest
over de inclusie agenda. De SGRD waardeert het bijzonder dat er op deze
manier naar de mening van ervaringsdeskundigen wordt gevraagd.

Medisch afval
Aangezien er geen incontinentie materiaal meer gratis kon worden aangeboden
kreeg de SGRD veel reacties van de achterban. Weliswaar kunnen mensen met
een laag inkomen vrijstelling van gemeentebelastingen aanvragen, maar dat
gaat maar tot een bepaald aantal inworpen. Bovendien wordt iedereen die dit
treft voor hoge kosten geplaatst, een boete op ziek zijn. Dat is in strijd met het
Verdrag Handicap en zal door de SGRD ook in 2022 bevochten worden.
Noot:
Op moment van dit schrijven is er middels een motie bepaald dat
incontinentiemateriaal én ander medisch afval gratis moet kunnen worden
aangeboden. Voor incontinentiemateriaal is het weer mogelijk om gratis naar
de werf te brengen, over het overige medisch afval buigt het College zich nog.

Mantelzorg
De SGRD maakt zich ernstig zorgen over de mantelzorgers in Doesburg. Hun
lasten worden, zeker in corona tijd, steeds zwaarder en het lijkt of de
waardering afneemt. Het mantelzorg compliment aanvragen kan alleen via een
online systeem het compliment verzilveren wat voor veel mensen erg lastig is.
Ook is de mantelzorg van Vit Hulp bij Mantelzorg overgegaan naar Caleidoz.
Dit was al in augustus 2021 en er is sindsdien in 2021 door Caleidoz niets
meer georganiseerd. Geen mantelzorg café, geen respijt weekend en ook geen
cursussen. De SGRD zou dan ook het College van Doesburg willen vragen om
hier navraag naar te doen.

Publiciteit
De SGRD geeft persberichten uit om mensen te attenderen op activiteiten die
de stichting onderneemt. Ook gebeurt dit via (social) media en door het
uitdelen van flyers en het verspreiden van posters bij goedwillende
ondernemers en natuurlijk op plaatsen waar onze doelgroep veel komt, zoals
op de Linie, Grotenhuys, Beumerskamp en de Plusbus.
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Financiën
De SGRD ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente waaruit de
structurele en variabele kosten worden gefinancierd.
De verantwoording voor de uitgaven van 2019 is terug te vinden in het
financieel jaarverslag en is voor belanghebbenden op te vragen bij het
secretariaat.
De vrijwilligers krijgen al hun voor de SGRD noodzakelijk gemaakte onkosten
vergoed.
De penningmeester heeft zicht op alle kosten per begrote post.

Website Twitter en Facebook
De website van de SGRD heeft een goed bereik bij onze achterban en andere
belanghebbenden. Ieder(in) heeft de site als helemaal toegankelijk
aangemerkt.
De SGRD beschikt al jaren lang over een Facebook account dat wordt gebruikt
voor het doorgeven van nieuws voor de doelgroep en het aankondigen van
eigen activiteiten.
In 2020 is besloten om voor de SGRD ook een Twitter account aan te maken
met hetzelfde doel als voor de bij Facebook genoemde.
Zowel de website als het Facebook en Twitter account worden momenteel
beheerd door voorzitter Jelle Berends.

Rapport Toegankelijkheid
Het Toegankelijkheidsrapport van 2021 handelde dit jaar over sport en
ontspanning in Doesburg. Er is bij zoveel mogelijk verenigingen, clubs en
stichtingen gevraagd wat zij kunnen betekenen voor mensen met een
beperking.
De conclusie was dat er qua ontspanning voldoende wordt georganiseerd maar
dat er weinig of geen sport mogelijkheden zijn. Het is gemakkelijker om het
voor mensen in een rolstoel mogelijk te maken om in de Gasthuiskerk een
kaartje te komen leggen dan om een sportzaal hiervoor in te richten. Daar
komt nog bij dat vele met een beperking een laag inkomen hebben en de
kosten van een abonnement niet kunnen dragen.
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Rolstoelschommel
Aangezien de SGRD van mening is dat ook voor inclusie het motto geldt 'Jong
geleerd is oud gedaan' heeft het bestuur gezocht naar een mogelijkheid om
inclusie bij de jeugd te brengen.
Een speeltuin leek de beste plek voor een dergelijk project en daarom is de
SGRD in gesprek gegaan met het bestuur van Speeltuin de Kindervreugd. In
dat gesprek kwam naar voren dat zowel de speeltuin als de SGRD een
rolstoelschommel zouden willen plaatsen waar zowel kinderen met als zonder
beperking in konden spelen.
Helaas heeft daar zowel de SGRD als de speeltuin niet de middelen voor een
dergelijk project. Daarom is er naar sponsoren gezocht en die zijn gevonden in
de Gestichten van Doesburg, de Brantsenstichting en de Ridders van de Duitse
Orde. De rolstoelschommel is besteld en de verwachting is dat deze eind maart
of in april geplaatst kan worden.

WMO
Doesburgers kunnen bij de Vraagbaak hun verzoek op het gebied van de WMO
kwijt. Consulenten gaan dan met hun vraag aan de slag. Helaas blijft de SGRD
geluiden binnen krijgen dat de wachttijden vaak erg lang zijn voor er
daadwerkelijk mee aan de slag wordt gegaan.

Hulpmiddelen leverancier Kersten
Sinds juni 2020 is Kersten de WMO hulpmiddelen leverancier in Doesburg. In
2021 heeft de SGRD goede dingen over hen gehoord over de service, zowel bij
de monteurs als de klantenservice. De SGRD heeft in 2021 een goede band
met de firma opgebouwd, Kersten is mee gereden met de scootmobieltocht in
augustus, heeft bij de scootmobielen in oktober een mooi gevulde stand
neergezet en ook is het Mobiel Service punt op verzoek van de SGRD weer in
ere hersteld. Deze staat nu iedere laatste dinsdag van de maand op de
Turfhaven van 10.00 uur tot 12.00.
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WMO Convenanten
In november heeft de SGRD aan wethouder van Veldhuizen het verzoek
gedaan oom de WMO convenanten te ondertekenen. Deze hebben tot doel om
alle gemeenten in Nederland een zelfde werkwijze te laten volgen waarbij de
wensen, en het belang, van de cliënten centraal staat. De eerste reactie van de
wethouder was een glashelder nee. Haar motivatie was dat er dwingende
zaken in het convenant staan wat problemen op zou kunnen leveren voor de
cliënt.
Noot:
Op moment van dit schrijven heeft de wethouder toegezegd met andere
gemeenten in gesprek te blijven om te zien of de knelpunten kunnen worden
opgelost. In dat geval kunnen de convenanten alsnog worden getekend. Wat
de SGRD vanzelfsprekend zou toejuichen.

Ieder-In
De SGRD is sinds 2018 aangesloten bij Ieder(in). Dit is een landelijke
overkoepelende belangenorganisatie voor mensen met een beperking of
chronische ziekte. Ieder(in) maakt zich bijvoorbeeld hard voor het naleven van
het VN-verdrag Handicap en de inclusie agenda die al enkele jaren verplicht is
in iedere gemeente.
Het doel van ons aansluiten bij Ieder(in) is om vragen aan experts voor te
kunnen leggen als wij als SGRD twijfelen over hoe te handelen. Ook worden we
zo goed op de hoogte gehouden van de veranderingen in de wetgeving rond
onze doelgroep.
Doordat door corona in 2020 ook bij Ieder(in) veel online gebeurde heeft o.a.
voorzitter Jelle Berends zeer regelmatig kunnen deelnemen aan bijeenkomsten
en workshops.

Covid 19
Helaas heeft Covid-19 ook de SGRD in haar activiteiten parten gespeeld. Al
was er door het vaccinatie programma al veel mogelijk, door de steeds
opvlammende besmettingsgolven bleef voorzichtigheid geboden. Daarom is het
scholenproject ook in 2021 stil gelegd, zowel de SGRD als de scholen vonden
dit nog een stap te ver.
Wel kon er in de zomer een scootmobieltocht gehouden worden, waar onze
doelgroep met volle teugen van heeft genoten. Ook kon er in oktober een
scootmobiel training in de sporthal Beumerskamp worden georganiseerd.
Voor 2022 staan er afspraken met scholen en we hopen als SGRD om weer op
volle sterkte aan de slag te gaan.
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De SGRD in 2022 en verder
Allereerst is het van belang dat de SGRD in 2022, nu de ergste corona
perikelen voorbij lijken te zijn, haar taken weer volledig kam oppakken. Het
scholenproject dat al die tijd heeft stil gelegen is daar een mooi voorbeeld van.
Verder bezinnen we ons hoe we het beste onze achterban kunnen helpen met
hun vragen en problemen. Vaak is het vrij eenvoudig om mensen de weg te
wijzen via de WMO of hun huisarts bijvoorbeeld, soms lopen ze ook tegen een
muur op omdat ze zich niet begrepen of gehoord voelen. Of eenvoudig geen
hulp durven vragen.
Om dit doel te bereiken wil de SGRD een maandelijks koffie uurtje inlassen
waar iedereen zijn verhaal kwijt kan met een kopje koffie of thee. Dit wordt
gehouden in Ontmoetingsruimte Grotenjuys, Coehoornsingel 9. op de laatste
donderdag middag vanaf 14.00 uur. Wees welkom!
Voorts blijft de SGRD zowel de lokale als de landelijke ontwikkelingen in het
beleid voor haar doelgroep scherp volgen. Tenslotte wil de SGRD benadrukken
dat wij met iedereen die dat wil in gesprek wil over de belangen van onze
doelgroep. Ook vanuit Den Haag wordt het belang van de inzet van
ervaringsdeskundigen benadrukt en verwacht. Want ons motto blijft”Niets over
ons, zonder ons!
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