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Vergaderplaats:

Stadhuis, Vergaderzaal 10

Aanwezig:

Theo Baijer, Erica Wouterloot, Patricia de Jongh (ambtelijke
ondersteuning), Schalk Bontenbal, Isabella Willems, Hans
Lindeboom, Koos Graniewski

Afwezig:

Aleidus Aalderink

Gasten:

Maaike Kohlen ( Sociaal Domein/ Gemeente Zoetermeer)
Parkeerbeleid: Lilian Hartenveld, Klaas van de Veen en Kees van
der Maazen en Nick Henneken (Stadsbeheer/ gemeente
Zoetermeer)
Zwembad: Suzan de Winter, Ralph Goutier, Huda Kalsbeek
(Vastgoedbedrijf/ Gemeente Zoetermeer)
Wim Carabain (Stichting Voorall)

1.
Vaststellen agenda + rond gaan presentielijst
De agenda wordt vastgesteld en de presentielijst gaat rond voor ondertekening.
2. In- en uitgaande post/ recente ontwikkelingen (Bijlage A verslag vergadering
21/10)
Hans vertelt dat hij weer mailcontact heeft gehad met mevrouw R. over het
stallingsprobleem van haar scootmobiel en dat hij ook met de betreffende corporatie
contact heeft opgenomen.
Verder wordt afgesproken om het halfjaarlijkse overleg met de wethouder te houden op 3
februari om 15:30 uur.
Actie 53: Verder de oproep aan een ieder om de nu al bekende vakanties in 2020 door te
geven aan Patricia.
3. Ontwikkelingen toegankelijkheidsraad intern
Hans en Schalk geven een terugkoppeling van het overleg met de wethouder van
afgelopen afgelopen vrijdag. Het college wil de ondersteuning van de

toegankelijkheidsraad (en de Adviesraad Sociaal Domein) anders inrichten mogelijk extern
en in combinatie met de ondersteuner van de ASD. Hans en Schalk hebben in het gesprek
met de wethouder een aantal zaken aangegeven die voor de TR van belang zijn voor de
functie. De wethouder geeft aan dat Patricia officieel maar 4 uur voor ondersteuning van
de TR heeft. Hier wordt binnenkort met een afvaardiging van de TR verder over gepraat.
Het idee is om gezamenlijk tot een functiebeschrijving komen. Uitgangspunt hierbij is wat
nodig is voor de TR en het college.
Maaike vertelt dat het niet mogelijk is het aantal leden uit te breiden en dan deze leden
vacatiegelden te betalen, gefinancierd uit het eigen werkbudget van de TR. Juridisch zou
dit niet mogelijk zijn daarover is twijfel bij Hans, Koos en Schalk. Zeker ook gezien de
situatie nu dat er ook meer leden zijn dan volgens de regeling zou mogen. Verder wordt
geadviseerd door de gemeentelijke jurist niet te gaan werken met VVV-bonnen voor
vrijwilligers, dit kan wel juridisch.
Actie 54: Afgesproken wordt dat Maaike onderzoek of er een gesprek met een jurist van
JABO mogelijk is. Hieraan voorafgaand wordt door Maaike de argumentatie waarom
zaken niet kunnen op papier gezet.
4. Parkeerbeleid gehandicapten parkeerplaatsen (keyproject)
Klaas van de Veen, Kees van der Maazen en Nick Henneken vanuit Stadsbeheer komen
een toelichting geven het parkeerbeleid- gehandicaptenparkeerplaatsen en het eerder
genomen besluit rondom parkeerduur.
Klaas ligt de voorliggende memo toe en waar het verkeerd is gegaan met het besluit
rondom de maximale parkeerduur van 3 uur. Verder wordt verteld dat nu de CROWrichtlijnen worden gehanteerd bij de parkeerplekken, in het verleden zijn deze richtlijnen
niet goed gehanteerd. Nu wordt bij de herinrichting van die plekken gekeken naar een
alternatieve oplossing als CROW gezien de bestaande situatie niet meer mogelijk is.
Verder verteld Klaas dat de opdracht vanuit de gemeenteraad is te zorgen voor voldoende
parkeerplekken voor gehandicapten. Voldoende is niet nader gedefinieerd door de raad,
dit gaat op basis van signalen aan de parkeercommissie, evt. kunnen er dan extra plekken
bij komen
De TR geeft aan dat in de memo veel over misbruik wordt gesproken. De visie is dat je
ook deze inwoners moet wijzen op de mogelijkheid een eigen bewonersplek te krijgen
i.p.v. permanent op de bezoekersplek te blijven staan. Nick vertelt dat er vanuit
handhaving altijd het gesprek wordt aangegaan en op deze mogelijkheid wordt gewezen.
Men wil dit vaak niet omdat hier legeskosten aan verbonden zijn.
Afgesproken wordt dat de TR het komende half jaar meekijkt met de verkeerbesluiten
gehandicapten die worden genomen, deze worden doorgestuurd naar Patricia de Jongh.
Verder wordt afgesproken dat de TR en Klaas v/d Veen over een half jaar weer om tafel
gaan om te bezien om het gaat .Lilian licht de parkeer app- parking hero toe. Hier zijn
geen vragen of opmerkingen over vanuit de TR.
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5. Ontwikkeling nieuw Zwembad (keyproject)
Suzan de Winter en Ralph Goutier van het gemeentelijke vastgoedbedrijf vertellen wat de
plannen zijn en wat de planning is om te komen tot een nieuwe zwembad. Afgelopen
zomer is het budget (25 miljoen), de locatie (naast Silverdome) en het globale programma
van eisen vastgesteld. In het zwembad komen 3 baden: een recreatiebad, een
wedstrijdbad en een doelgroepenbad. Het structuurontwerp is door de architect van de
gemeente (Ralph Goutier) gemaakt. Onlangs is een externe architect geselecteerd om het
structuurontwerp verder uit te werken tot een Definitief Ontwerp. Het is een architect die
meerdere zwembaden door heel Nederland heeft ontworpen (Venhoeven CS). Ralph +
Suzan geven een verdere toelichting op het structuurontwerp en de vragen die er zijn:
- Eisen ITS en Zoetermeerse MIVA zijn in de opdracht aan de architect mee
gegeven;
- De wens is om een grote lift te realiseren voor zowel goederen/ personeel als
bezoekers;
- Hierbij is uiteraard aandacht het stroomlijnen van deze stromen- dus bijvoorbeeld
goederen buiten de bezoekerstijden;
- Horeca is vooralsnog gepland op de 1e verdieping, maar dit kan ook nog verplaatst
worden naar de begane grond;
- Een deel van het dak en een deel van de gevel t.b.v. het recreatie bad kunnen in de
zomer open;
- Er is geen aparte rolstoelingang- iedereen via de hoofdingang- zo zelfstandig
mogelijk door het pand kunnen bewegen is het uitgangspunt;
- Mindervalide parkeerplekken zijn voor de ingang ingepland;
- De oplevering staat voor april 2022 gepland;
- De dichtstbijzijnde randstadrailhalte is ver weg, er is bij de gemeenteraad voor
gepleit om ook een bushalte bij het zwembad te creëren;
- VO eind februari gereed, in mei het DO, waarna het proces voor vergunning
aanvraag en het contracteren van een aannemer gaat lopen;
De TR heeft een apart advies uitgewerkt met aandachtspunten vanuit de raad voor de
ontwikkeling van het zwembad. Dit advies wordt z.s.m. na deze vergadering aan Suzan
gestuurd, zodat zij dit kan mee nemen in het gesprek met de architect. Afgesproken wordt
dat de TR telkens betrokken blijft.
6. Nadere kennismaking Wim Carabain
Wim Carabain sluit aan de vergadering. Hij is de directeur van stichting Voorall in Den
Haag. Hij begint met vertellen hoe stichting Voorall in elkaar zit en wat zij allemaal doen en
hoe de relatie met de gemeente Den Haag is. Op hoofdlijnen:
- Voorall hanteert een positieve insteek, men wil vooral laten zien hoe het beter kan;
- Voorall is geen officieel adviesorgaan van de gemeente;
- Voorall opereert op diverse niveaus (uitvoering, beleid en bestuur);
- Er worden fondsen voor de activiteiten geworven ook krijgt de stichting een
gemeentelijke subsidie;
- Onlangs is het Hofbad bekeken door Voorall;
- De structuur van de gemeente Den Haag is een dienstenstructuur;
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Er is een coördinerend wethouder Toegankelijkheid;
De ondersteuning, activering en het warm houden van vrijwilligers wordt door de
beroepskracht gedaan;
Patricia mailt Wim het Zoetermeers normenkader voor gemeentelijke vastgoed, hij zal de
inspectie van het Hofbad delen met de TR. Verder wordt afgesproken dat er contact
gelegd wordt tussen de communicatiemedewerker van Voorall en Erica.
Actie 55:
Verder wordt afgesproken elkaar 1 x ter jaar te blijven ontmoeten, want er zijn diverse
dossiers die zowel de TR als Voorall raken: denk aan vervoer (Ed en Margreet bij Voorall
zijn specialist) en de verkiezingen. Afgesloten wordt met dat het fijn was elkaar wat beter
te leren kennen en elkaar te blijven informeren over relevante bijeenkomsten.
7. Rondvraag
Hans vertelt dat hij een goed gesprek heeft gehad met Doing over m.n. ‘de routing’voor
mindervaliden die nodig is voor het zwembad. Erica vult aan dat in het advies van de TR
ook een hondenhaak moet worden meegenomen zodat je jouw hulphond dichtbij het water
vast kan leggen. Hans sluit de vergadering om 16:00 uur.
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