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1: Opening en Agenda vaststellen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, en heet de gasten welkom. Hij vraagt
aan de gasten wat hun brengt om de openbare vergadering van de BASD bij te wonen en vraagt of ze
nog een agendapunt hebben voor de BASD-vergadering. Dat is het geval; Liesbeth wil het hebben
over de nota Gezondheid en Antoon en Wim willen het hebben over de toegankelijkheid voor
mensen met een beperking.
1A: besluitenlijst en actielijst:
Er zijn geen opmerkingen over de besluitenlijst en de punten blijven allemaal staan op dit moment.
1B: verslag vergadering 11 december 2019:
De voorzitter merkt op dat het niet de bedoeling is het verslag van het openbare gedeelte online te
zetten. De secretaris geeft aan dat alleen het openbare gedeelte online is gezet. Hij wil er hier verder
geen discussie over voeren en hij wil dit niet. Het gaat hem erom dat er van ons wordt verwacht dat
wij transparant naar de inwoners moeten communiceren.
N.a.v. het verslag komen Mathilde Kupers en Johan Krist en Mathilde Kupers terug op de
vergadering in december 2019. In het gesloten gedeelte hebben zij aangeven dat ze niet zo goed
weten of ze hiermee door willen gaan. Ze hebben ieder besloten om in deze openbare vergadering
duidelijkheid te geven. De uitkomst is dat beide in de loop van dit jaar, ze verwachten dat het rond
april zal zijn, stoppen met de BASD.
2: ingekomen en uitgaande stukken
Over de ingekomen en uitgaande stukken zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de BASD-leden.
3: Concept Logo
De secretaris Juan Aarts heeft een logo gemaakt voor de BASD er wordt door de voorzitter gevraagd
wat de leden hiervan vinden. Op zich is de logo mooi en er worden suggesties gegeven door andere

leden om een aantal aanpassingen zoals de BASD in 3D te maken en of de secretaris verschillende
concept logos kan maken. De leden kunnen in de volgende vergadering een keuze kunnen maken.

4: Adviesaanvragen
(Netwerkpartner PSD) Liesbeth van Burken heeft een vraag welke leden van de BASD de Nota
gezondheid gaat behandelen. Ze heeft contact gehad met beleidsontwikkelaar Carla van Amerongen
om te overleggen dat de PSD een bijeenkomst wil gaan organiseren over deze onderwerp. Liesbeth
van Burken wil graag met de leden die hierover gaan adviseren overleggen. Liesbeth van Burken
geeft aan dat de concept Nota gezondheid half februari 2020 wordt aangeboden aan de BASD. Wij
geven aan dat het thema gezondheid bij de BASD onder de afdeling WMO gaat vallen dus de
portefeuillehouders (Adriaan, Mathilde en Ruud) van het WMO kan mee worden overlegd.
(Antoon Rotman en Wim Imhoff) De gemeente heeft het thema inclusiviteit op de agenda gezet. Er
zijn twee beleidsmedewerkers heeft die de inclusieve samenleving in hun portefeuille hebben
gekregen. De vraag is of de gemeente in het algemeen en beide beleidsmedewerkers in het bijzonder
voldoende aandacht hebben voor dit onderwerp. Antoon en Wim, beide ervaringsdeskundig, geven
veel voorbeelden waaruit blijkt dat de stad voor mensen met een beperking helemaal niet
toegankelijk is. De vraag is aan de BASD om dit na te gaan vragen bij de gemeente en welke
beleidsmedewerker dat in hun portefeuille hebben zitten. Er wordt afgesproken dat Antoon en Wim
deze vraag concreet gaan formuleren en naar de BASD sturen via de e-mail. Dan gaan wij dit bij de
gemeente na vragen.
(Adviesaanvraag vanuit de Gemeentewijzigingen beleidsvoorschriften Participatie) Wij hebben op
19 december 2019 de adviesaanvraag ontvangen vanuit de gemeente. Deze aanvraag is besproken
en wordt in behandeling genomen door de portefeuillehouders Marjon Smulders en Noortje
Schuddebeurs. Zij gaan dit bekijken en een advies maken voor 29 januari 2020.

5: Ongevraagd advies
Collectieve Zorgverzekering van de gemeente:
Lid Marjon Smulders: is alle verschillende bij verschillende zorgverzekeringen die collectieve
zorgverzekeringen aanbiedt aan het vergelijken. Ze geeft aan dat het een algemeen advies gaat
worden richting het college van burgenmeester en wethouders.
Vrijwilligersvergoeding:
Lid Marjon Smulders en lid Hatice Çöplü hebben gekeken wat de overwegingen zijn van de gemeente
om de vrijwilligersvergoeding op €1500,- per jaar te laten staan, hiervoor heeft de gemeente geen
legitiem reden. Ze hebben een advies geschreven. Alleen de scherpe kantjes er nog af en dan is het
klaar. Wij hebben afgesproken dat Marjon Smulders en Hatice Çöplü het af hebben dat de secretaris
het gaat versturen naar de gemeente als ongevraagd advies. Het hoeft niet nog eerst naar de
anderen leden van de BASD.
(Signaal van lid Noortje Schuddebeurs Verduurzaamden van de woningbouw Idereen) lid Noortje
Schuddebeurs heeft van verschillende inwoners signalen gehoord dat woningbouw ieder1 de
woningen minimaal verduurzaamd. De inwoners die minimaal inkomen hebben dus geen kans om
hun woning te verduurzamen de renovaties die de woningbouw Ieder1 op dit moment doen is
minimaal in het verduurzaamheden. Er zijn een aantal andere leden van de BASD die ook signalen
heeft opgevangen vanuit de inwoners. Wij gaan kijken wat we hiermee kunnen gaan doen. Er wordt
afgesproken dat Noortje hierover naar eigen inzicht contact gaat zoeken.
6: belangrijke contacten
De voorzitter vraagt of er nog dingen zijn die besproken moeten worden over de belangrijke
contacten van de BASD. Alle leden hebben geen urgente ontwikkelingen te bespreken over de
belangrijke contacten van de BASD.

7: Extra zorgkosten:
De gemeenteraad heeft in november 2019 besloten dat er extra geld vrij moet komen om mensen
met een handicap of chronische ziekte te compliceren voor hun extra medisch kosten. Er is een
bedrag van €50.000,- euro voor gegeven. Op dit moment is het duidelijk dat er ongeveer 1000
inwoners gebruik van zouden kunnen gaan maken. Er is een enquête vanuit onze netwerkpartner
SPGCZ uitgegaan eind december 2019. De inwoners kunnen hierop reageren tot 8 januari 2020. De
uitslag zal eind deze week worden verzonden aan de secretaris van de BASD. Die zal het dan
doorsturen naar de leden van de BASD. Woensdag 15 januari 2020 is er een tweede overleg met de
beleidsontwikkelaar welke kosten het belangrijkste zijn die worden vergoed uit dat potje.

8: profielschets nieuw leden BASD
De voorzitter geeft aan dat hij de secretaris gevraagd heeft om een concept profielschets te maken
voor nieuwe leden van de BASD. Dat is een gespreksstuk dat de leden hierbij kunnen gebruiken. De
voorzitter vraagt aan alle leden wat voor punten zij belangrijk vinden. Dit zijn de punten die tijdens
de BASD-vergadering door leden zijn aangeven:
Flexibele inzet - Communiceer sterk - Eigen verantwoordelijk nemen - feitelijke kennis. Een idee is om
et gaan werken met een soort kerngroep met daarom heen een aantal leden die in een flexibele schil
beschikbaar zijn.
Johan en Mathilde gaan met deze input een meer uitgewerkte profielschets maken. Die komt in de
volgende vergadering op de agenda.
De secretaris Juan Aarts heeft aangeven dat er ook een profielschets gemaakt moet worden zo snel
mogelijk voor een nieuwe voorzitter en vice voorzitter omdat de huidige voorzitter Johan Krist en
vice voorzitter Mathilde Kupers hebben aangeven te gaan stoppen met hun werkzaamheden bij de
BASD.
9: voorbereiding overleg met gemeente Zutphen.
Johan Krist en Mathilde Kupers gaan aankomende dinsdag met de contactbeleidsmedewerker Gerard
Borgonjen in gesprek om het overleg dat met de gemeente voor januari is afgesproken voor te
bereiden. We hebben in de vergadering besproken welke punten wat ons betreft belangrijk zijn.
10: sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de gasten voor hun aanwezigheid en inbreng.
.

