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1: Opening en plotselinge overleiden Ruud Beem
De voorzitter heet iedereen welkom en heeft de volgende mededingen Hatice Çöplü en Noortje
Schuddebeurs en Marjon Smulders hebben zich afgemeld om aanwezig te zijn bij de vergadering.
De voorzitter geeft aan even stil te willen staan bij het plotseling overlijden van Ruud het was een
waardig afscheid en het was erg fijn dat er een aantal leden van de BASD aanwezig waren.
Antoon Rotman wordt welkom geheten. Goed om te vermelden dat hij hier is in zijn rol van VNN
ambassadeur.
2A agenda vaststellen
De voorzitter vraggt de mensen die aanwezig zijn of zij nog nog agendapunten in willen brengen,
Antoon Rotman VN-ambassadeur wil het graag hebben over wmo vervoer en of er samenwerking
met de BASD gezocht moet worden voor een advies daarover richting het college van burgemeester
en wethouders.
Actielijst en besluitenlijst
De actielijst en besluitenlijst is besproken en doorgenomen. De volgende actiepunten 2,3,5,6 zijn
afgerond. Actiepunt 1 blijft staan. Actiepunt 4 wordt afgesloten. Het is onvoldoende duidelijk of er
nog tijd en behoefte is bij de leden van de BASD.
Verslag 12 februari 2020 ;
De voorzitter heeft gevraagd aan de leden die aanwezig waren of er nog opmerkingen waren over
het verslag van de laatste BASD-vergadering. De leden die aanwezig waren hadden geen
opmerkingen of wijzigingen in het verslag.
2B: ingekomen en uitgaande stukken
De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen of vragen zijn over de Ingekomen en uitgaande stukken,
de leden die aanwezig waren die hadden geen vragen of opmerkingen over de ingekomen stukken of
uitgaande stukken. Er zijn twee uitnodigingen binnen gekomen bij de BASD voor bijeenkomsten:
-Uitnodiging Zorgbelang Mini symposium #Doe inclusief 30 maart Zutphen. De voorzitter vraagt
welke leden hierna toe willen namens de BASD Adriaan Bertens en Juan Aarts gaan hierna toe.

-Uitnodiging Platform Sociaal Domein Zutphen bijeenkomst "Gezond in de wijk" op 20 maart 2020.
Hierna toe namens de BASD gaat Mathilde Kupers en Johan Krist als hij niks anders in zijn agenda
heeft staan.

3: Adviesaanvraag
Antwoordbrief van het college burgenmeester en wethouders over ons advies beidvoorschriften
werk, inkomen, en participatie. De voorzitter vraagt of iedereen de antwoordbrief gelezen heeft en
wat wij ervan vinden. De leden die aanwezig waren geven aan dat alle adviezen die wij hebben
gegeven over zijn genomen en dat wij tevreden zijn met de antwoordbrief die wij hebben ontvangen
vanuit het college burgemeester en wethouders.
4: ongevraagd Adviesaanvragen
1: Collectieve zorgverzekering Menzis
Lid Marjon Smulders heeft een concept ongevraagd advies geschreven over de Collectieve
zorgverzekering Menzis en de secretaris heeft hem rondgestuurd naar de andere leden met de vraag
over aanvullingen of wijzigingen. De voorzitter vraagt aan de aanwezigen leden of er nog
aanvullingen of opmerkingen zijn. Er is in de tweede linea een e te veel bij er die zal worden
verwijderd door de secretaris of lid Marjon Smulders verder waren de leden die aanwezig waren
akkoord met het concept ongevraagd advies collectieve zorgverzekering Menzis.
2: Websitegemeente Zutphen
Lid Marjon Smulders heeft een concept ongevraagd advies geschreven aanpassingen website van de
gemeente. De secretaris heeft het concept ongevraagd advies rondgestuurd naar de andere leden
met de vraag of ze nog opmerkingen en aanvullingen hebben. In de vergadering hebben wij het
uitvoerig besproken met de mensen die aanwezig waren bij de BASD-vergadering Antoon Rotman
heeft aangeven dat er ook goed rekening gehouden moet worden dat er een voorleesfunctie en
wijzigen van letter grote en het kleurencontrast voor slecht ziende erg belangrijk is dat hij voor alle
inwoners toegankelijk is. Zowel voor de website van de gemeente als de website van de
gemeenteraad. Hij heeft aangegeven dat met de nieuwe website van de gemeenteraad
onvoldoende rekening is gehouden daarmee. De voorzitter vraagt aan de leden die aanwezig waren
wat ze van de eerste opzet vonden inhoudelijk was het goed, alleen tekstueel vonden sommige dat
het anders verwoord kon worden. Secretaris heeft toen aangeven dat ze de wijzigingen of
aanpassingen door gegeven kunnen worden aan lid Marjon Smulders. De voorzitter stelt voor het
advies op een aantal punten aan te passen tot een tweede concept. . De volgende twee leden,
Adriaan Bertens en Johan Krist willen dat wel doen. De secretaris heeft aangeven niet akkoord te
gaan dat er een advies wordt herschreven aangezien dit ook niet volgens de werkwijzen van de BASD
zal gebeuren.
5: WMO-vervoer
VN- ambassadeur Antoon Rotman geeft aan dat Plus Ov de uitvoerende organisatie is die in deze
regio het wmo vervoer. En dat er problemen zijn met de km afstanden Plus Ov hanteert 20 km laag
tarief. Boven de 20 km is er een hoger tarief die er betaald moet worden. Valys kan pas worden
gebruikt als de afstand verder is als 25 km vanaf je woonplaats. Er zit dus tussen de 20 km en 25 km
een probleem voor de mensen die afhankelijk zijn. Volgens de ministerin heeft de gemeente de
verantwoordelijkheid dat de inwoners die gebruik maken van het wmo vervoer in deze regio dat ze
25 km met laagtarief kunnen reizen. De vraag van Antoon Rotman is of hij dit als VN- ambassadeur
een advies gaat geven of dat de BASD dit gezamenlijk wil gaan doen met de VN- ambassadeuren. De
BASD wil een gezamenlijk advies gaan geven over WMO-vervoer met hem. Afgesproken is dat
Antoon Rotman een opzet gaat maken en versturen naar de secretaris van de BASD die dan zorgt dat
de andere leden het conceptadvies ontvangen.

6: voorbereiding gesprek 24 maart met de gemeente.
De voorzitter memoreert dat we het overleg met de gemeente hebben voorbereid met de notitie die
vorige keer is goedgekeurd. In die notitie staan de punten waarover wij als BASD een gezamenlijk
standpunt ingenomen hebben. Als je deze notitie volgt zijn dat ook de ( agenda- )punten die
besproken gaan worden. De voorzitter stelt voor dat een ieder naast deze gezamenlijke ingenomen
standpunten vrij is om eigen persoonlijke visie op de BASD tijdens de bespreking met het de
wethouders in te brengen. Voel je dus vrij om je eigen ervaringen, ideeën en opvattingen voor wat
betreft een goed functionerende BASD naar voren te brengen. Daarover mogen we dus ook
verschillen.
7: nieuwe leden:
De voorzitter verteld dat we nieuwe leden moeten gaan werven en vraagt aan de leden die aanwezig
zijn, of ze mensen kennen die in de BASD willen komen te zitten. Juan heeft een collega van team ED
die wel deel wil gaan nemen in de BASD. De andere leden die aanwezig waren zullen gaan kijken en
vragen aan mensen die ze kennen in hun netwerk of er mensen zijn die dat zullen willen. Mathilde
Kupers zal bij de bijeenkomst van PSD op 20 maart gaan vertellen dat wij opzoek zijn naar nieuwe
leden voor de BASD.
De voorzitter en de vice voorzitter vinden dat er ook een taak vanuit de gemeente ligt dat er nieuwe
leden worden geworven. De secretaris heeft aangeven dat er in de verordening duidelijk staat
beschreven dat de BASD verantwoordelijk is om nieuwe leden te werven en dat het niet aan de
gemeente op dit moment is. En hij is van mening dat er op kort termijn nieuwe leden bij moeten
komen omdat de voorzitter en vice voorzitter willen stoppen op korte termijn. De secretaris is wel
van mening dat de gemeente de taak heeft om goed mee te kijken naar een nieuwe voorzitter.

8: sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering.

