Agenda
Vergadering Toegankelijkheidsraad Zoetermeer
7 december 2020, 13.00 – 16.00
De Kapelaan, Nicolaasplein 2 Zoetermeer
Welkom
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Vaststellen agenda
- De TR zal zich in deze extra vergadering buigen over
inhoudelijke punten keyprojecten en de Woningbouwchecklist. Op maandag 14 december vind de reguliere
vergadering plaats.
Vaststellen verslag 16 november (bijlage 2)
Mededelingen
- Heeft er sinds de vorige vergadering nog iemand
toegankelijkheid gerelateerde activiteiten bijgewoond?
- Ipad Isabella
- De TR wordt gevraagd een aantal data voor te stellen
waarop zij langs zouden kunnen gaan bij Silverdome.
Post afgelopen periode
- Staat geagendeerd voor 14 december.
Actielijst vorige vergadering
- Staat geagendeerd voor 14 december.
Gesprek Wethouder ter Laak
- De TR neemt kennis van de agenda voor het gesprek van
14 december (bijlage 6).
- De TR blikt terug op het afgelopen jaar, hieruit worden
evaluatiepunten meegenomen naar het overleg.
Keyprojecten
- De TR evalueert de Keyprojecten van 2020.
- De TR neemt kennis van de projectenlijst (bijlage 7.1; 7.2
en 7.3).
- De TR wordt gevraagd om een keuze te maken voor de te
volgen projecten van 2021
- De TR bepaald zijn positie tegenover mogelijk nieuwe
projecten die kunnen ontstaan in de loop van 2021.
Overleg Woningbouwchecklist
- Na het bezoek van Paul aan de TR vergadering van 19
oktober hebben er twee besprekingen via teams
plaatsgevonden. Tijdens deze besprekingen zijn de eerste
pogingen tot een Woningbouwchecklist besproken.
- Huidige status woningbouwchecklist (bijlage 8.1)
- Conceptverslag bespreking 2 november 2020 (bijlage 8.2)
- Bespreking 2 december wordt mondeling toegelicht door
Schalk.
- De TR wordt gevraagd of zij mogelijkheden zien om de
huidige checklist aan te vullen.
- De TR wordt gevraagd hoe zij de lijst zouden willen
presenteren aan het college.
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13.

De TR wordt gevraagd hoe zij de lijst zouden willen
presenteren aan het de woningbouworganisaties.
Conceptbrief Randstadrail of Htm (bijlage 9)
Vergaderdata komend jaar
- Is iedereen akkoord met het aanhouden van iedere derde
maandag van de maand?
Rondvraag

14.

Sluiting

9.
12.
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