Concept-agenda Vergadering Toegankelijkheidsraad Zoetermeer
Aanvang: 8 november 2021, 13.00 – 16.00.
Locatie: Zaal 14 Stadhuis. Stadhuisplein 1, 2711 EC, Zoetermeer
Welkom
1.
Vaststellen agenda
2.

Vaststellen verslag 18 oktober (bijlage 2)
De TR wordt gevraagd tekstuele aanpassingen via de mail met de
secretaris te corresponderen. Prikkelende onderwerpen kunnen via de
mail of bij agendapunt 1 worden aangedragen.

3.

Mededelingen
- Schouw Stadshart 16 november 13.00 – 16.00
- De Burgemeester wil graag kennismaken met de TR, hij had dit
graag tijdens een vergadering gedaan echter is hij op maandagen
verhinderd. De Burgemeester stelt daarom donderdag 13 januari
om 16.00 of woensdag 26 januari om 16.00 voor.
- Webinar Brandveiligheid Bouwwereld (bijlage 3.1)
- Ellen Olthof komt tijdens de december vergadering een toelichting
geven van de stand van zaken rond stemlocaties.
- De TR is op de uitnodigingenlijst voor de klankbordgroep Entree
gebied openbare ruimte gezet.
- Aansprakelijkheid bij activiteiten. Naar aanleiding van onze
activiteit op 15 oktober is nagetrokken of de TR verzekerd is bij het
lenen van materialen bij derden. De verzekeringsmaatschappij dekt
dit helaas niet bij ambtenaren en adviesorganen zoals de TR.
- Aanzet nieuwe werkwijze. Tijdens het reces heeft de secretaris een
aanzet gedaan voor het vormgeven van een nieuwe werkwijze voor
de komende zittingsperiode. Hier worden momenteel aanvullingen
op geplaatst door de voorzitter waarna het voorgelegd en
besproken zal worden met de TR tijdens de december vergadering.

4.

Ingekomen post (13 september – 18 oktober)
- Werkzaamheden Leopoldhove (bijlage 4.1)
- De Bunnik kondigt aan dat zij zijn gestart met de werkzaamheden
aan de trap Het Rond
- Reactie levensloopbestendig bouwen (bijlage 4.2)
- Schouwverzoek IKC (bijlage 4.3)

Bespreking

Ter info

Bespreking
Ter info

Ter Info

5.

Actielijst vorige vergadering
- Concept procedurerichtlijnen en handelingskader
- Brief n.a.v. memo picknicktafels
- Brief toegankelijkheid bij participatiemomenten (bijlage 5.1)
- De vraag voor promotie van het inloopspreekuur en de promotie
m.b.v. portretten zijn intern uitgezet.

Bespreking

6.

Toelichting Edisonpark (13.30 – 14.15)
Ter vergadering komt Marijke de Vries een toelichting geven van de
ontwikkelingen rond het Edisonpark. (bijlage 6.1 en 6.2)

Bespreking

Korte pauze voor de gebarentolk
7.

Toelichting Markt 10 (14.15 – 15.00)
Ter vergadering komen Evelien Loeters en Tsui Yin Au langs om een
toelichting te geven van het project Markt 10. De ontwikkeling is in 2019
aangemerkt tot keyproject. (bijlage 7.1 en 7.2)

Bespreking

8.

Vrijwilligersvergoeding
Voor het omzetten van de vacatiegelden naar een vrijwilligersvergoeding
gelden een aantal eisen. Om dit te toetsen wil de gemeente weten hoeveel
uur er per maand door de TR leden aan zijn/haar TR gerelateerde
activiteiten wordt besteed. De TR wordt gevraagd om voorafgaand aan de
vergadering zijn geschatte uren voor de maanden juni, september en
oktober aan te leveren bij de secretaris. (bijlage 8.1)

Bespreking

Korte pauze voor de gebarentolk
9.

Fietshekjes normenkader
In de vergaderingen van de TR zijn al een aantal keer ongelukkig
geplaatste fietshekjes besproken. De TR wordt gevraagd of zij
aanknopingspunten zien om te komen tot een normenkader.

Bespreking

10.

Toelichting op scholen
In de oktober vergadering is de toelichting op scholen kort aangestipt. De
TR was het erover eens dat bewustwording zo vroeg mogelijk dient te
beginnen. Het opzetten en organiseren van een dergelijke campagne zal
veel tijd in beslag nemen. De TR wordt gevraagd of zij de urgentie van het
thema voldoende vinden voor een advies naar het college.

Bespreking

11.

Verkennen opties themabijeenkomst
De Raadszaal is iedere woensdag, donderdag en vrijdag middag
beschikbaar in februari. De TR wordt gevraagd om te komen tot potentiële
sprekers en verdere invulling van de lezing.

Bespreking

Tijdens de oktober vergadering werden de volgende personen genoemd:
Architect Ed Bijman, Berry den Brinker en Marie Sanders.
12.

Ter kennisname
- Krantartikel dag van de Witte stok (bijlage 12.1)

13.

Rondvraag

14.

Sluiting

Ter info

