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Inleiding. 
 
2020 was ook voor de Gehandicaptenraad Westervoort een heel ander jaar dan we ons 
hadden voorgesteld. Door de Coronapandemie zijn veel activiteiten niet doorgegaan. 
We hebben geleerd om via de verschillende programma’s waarmee je kunt videobellen 
toch in alle adviesraden waarin wij participeren ons aandeel te leveren. 
 
Een probleem dat we wel hebben ervaren is dat het lastiger wordt wanneer niet iedereen 
digitaal vaardig genoeg is om op deze wijze mee te kunnen doen. Dit heeft als conse-
quentie gehad dat de GRW in 2020 maar vier keer fysiek heeft vergaderd, omdat 
vergaderen via videobellen met het voltallige bestuur niet mogelijk was. Wel hebben we 
ervoor gezorgd dat we als bestuur betrokken bleven bij elkaar en belangrijke zaken 
hebben gedeeld. 
 
De uitwerking van de Inclusie agenda is opgepakt via een structurele themagroep van 
de nieuwe Participatieraad Sociaal Domein. Een groot deel van het GRW bestuur maakt 
deel uit van deze themagroep. Ook hier hadden we reuze pech want er was een grote 
bijeenkomst bij Wieleman in voorbereiding om in oktober met ervaringsdeskundigen, 
beroepskrachten en ambtenaren knelpunten op te halen en ervaringen uit te wisselen. 
Deze bijeenkomst moest worden gecanceld. Er heeft wel een digitale vragenronde 
plaatsgevonden maar door het gebrek aan interactie is de oorspronkelijke bedoeling niet 
uit de verf gekomen.  
Enkele wapenfeiten die wel gelukt zijn: De zijdeur van Kulturhus de Nieuwhof is een 
elektrische deur geworden en er zijn op verschillende plaatsen in Westervoort opritten 
gemaakt of verbeterd. De toegankelijkheid van het Forum gebouw en de digitale toegan-
kelijkheid van de gemeentelijke website zitten nog in de planning voor de nabije 
toekomst. 
 
Verder zijn we betrokken bij de klankbordgroep Wij Westervoort. Deze groep burgers 
heeft ongeveer eens per 2 maanden overleg met vertegenwoordigers van het Sociaal 
Loket. Ook hier heeft Corona natuurlijk invloed op de werkwijze maar we houden de 
klantvriendelijkheid via videobellen goed in de gaten! 
 
Onze grote bezorgdheid gaat op dit moment uit naar de financiële situatie van de  
Gemeente Westervoort. Er zijn grote tekorten en de gemeente staat nu onder verscherpt 
toezicht van de Provincie. Er zal flink bezuinigd moeten gaan worden op alles dat niet 
direct noodzakelijk is. Wij maken ons zorgen dat de gemeente met hun zorgplicht binnen 
het sociaal domein teveel de randen van de wet op gaat zoeken en dat dit ongetwijfeld 
zal leiden tot schrijnende situaties en bezwaarschriften. Of bij dit bezuinigingsproces de 
belangrijke participatie en adviesfunctie van adviesraden in stand blijft hebben wij grote 
twijfels. Wij zullen er op alle fronten alles aan doen, zoals ook bij het doelgroepenver-
voer, de schade zoveel mogelijk te beperken maar we voelen de onmacht groeien. 
Het geschil over het tekort aan geld dat de gemeente van het Rijk krijgt om alle taken 
binnen het sociale domein goed uit te kunnen voeren moet, wat ons betreft, met het Rijk 
uitgevochten worden. Dit mag niet over de rug van de zorgvragers tot afbraak van het 
lokale voorzieningenniveau leiden! 
De Gehandicaptenraad Westervoort zal, ondanks alle tegenslagen, ook het komend jaar 
proberen zoveel mogelijk voor gelijkwaardige rechten voor onze doelgroep te strijden!! 
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Bestuurssamenstelling. 
 
 
Het bestuur van de Stichting Gehandicaptenraad Westervoort bestond in 2020 uit de 
volgende personen: 
 
 
Mevr. P. van Bladel - Meussen  Voorzitter 
Mevr. J. Pouw    Vicevoorzitter 
Dhr. W. van Bladel    Penningmeester 
Dhr. H. Legebeke     Secretaris 
Mevr. R. Janssen - Strik   Lid 
      
 
 
Eerste hulp bij de voorlichtingsactiviteiten (waarvoor onze hartelijke dank): 
  

Dhr. R. Hoekwater  
Mevr. J. Aartse   

 Mevr. H. Hummel  
Mevr. C. v.d. Horst 

 
 
 
Correspondentieadres: Molenacker 79, 6932 JG Westervoort  
 
Telefoonnummer:  06 – 24 25 22 00 
  
Website:   www.GehandicaptenraadWestervoort.nl  
E-mail:   info@GehandicaptenraadWestervoort.nl 
Facebook:   facebook.com/Gehandicaptenraad Westervoort 
 
 
Bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer: 0911.36.54 
IBAN St. Gehandicaptenraad Westervoort: NL33INGB0008735440 
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Aandachtspunten in 2020. 
 

Voorlichting. 
 
Braderie 
Door de coronapandemie heeft de braderie dit jaar niet plaatsgevonden. 
 
Nieuwsbrief: 
De GRW heeft in 2020 maar één nieuwsbrief uitgebracht. Aan het einde van 2020 hebben we 
onze achterban een kort overzicht gestuurd met de voor hen belangrijkste activiteiten, gecombi-
neerd met een wens voor goede feestdagen. 
Steeds meer berichtgeving gaat via de digitale weg. Zo kunnen we beter inspelen op de actuali-
teit. Wij nodigen iedereen van harte uit om ons te volgen op: 
www.facebook.com/gehandicaptenraadwestervoort 

 
Scholenbezoek: 
In 2020 is, wederom door corona, in het vroege voorjaar maar één groep 8 van de Westervoort-
se basisscholen bezocht met ons voorlichtingsprogramma over de betekenis van het leven met 
een handicap.  
Hierbij spelen het kennismaken met hulpmiddelen en het discussiëren over (on)mogelijkheden 
voor mensen met een beperking een grote rol.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Toegankelijkheid. 
 
In 2020 zijn er door ons enkele acties ondernomen om te proberen de fysieke toegankelijkheid 
van openbare weg of voorzieningen te verbeteren. Toch blijven wij teleurgesteld over het feit dat 
toegankelijkheid nog steeds geen vanzelfsprekendheid is bij (gemeentelijke) planvorming of 
renovatie. Iedere keer opnieuw moeten we aan de bel trekken en vaak brengen die aanpassin-
gen dan weer extra kosten met zich mee die wellicht voorkomen hadden kunnen worden. 
 

 Het half verharde voetpad langs de Rivierweg bleek geen succes. Na overleg met de 
GRW is besloten het voetpad in 2020 te vervangen door beton. 

 De zij ingang van Kulturhus De Nieuwhof heeft een elektrisch te openen deur gekregen 

 Er zijn op verschillende plaatsen in Westervoort opritten geplaatst of verbeterd.  

http://www.facebook.com/gehandicaptenraadwestervoort
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Advisering. 
 
 
Participatieraad Sociaal Domein Westervoort (PSDW) 
 
De WMO-Raad is in 2020 vervangen door de PSDW. De GRW is hierin ook vertegenwoordigd. 
We zijn vooral bezig geweest met het zoeken naar een goede vorm van burger / cliëntenpartici-
patie. Dit heeft geleid tot een opzet waarbij burgers voor een bepaald thema en voor een 
beperkte tijd worden gevraagd mee te werken aan een advies voor het college, onder aansturing 
van een overkoepelende werkgroep. 
Deze vorm is door een nieuwe verordening in het eerste kwartaal van 2020 door de gemeente-
raad vastgesteld. Daarmee is de WMO-Raad formeel opgeheven en gaat de Participatieraad 
Sociaal Domein Westervoort van start. U kunt de Participatieraad bereiken via het emailadres: 
psdwestervoort@outlook.com . 
De volgende themagroepen zijn in 2020 actief geweest en bij allen was de GRW betrokken. 
 

 Herijking minimabeleid 

 Inclusie agenda t.b.v. gelijke kansen voor mensen met een handicap (structureel) 

 Doelgroepenvervoer 
 
De PSDW maakt een eigen jaarverslag. 
 
 
Wij Westervoort 
 
De GRW is met twee leden actief deelnemer in de werkgroep “Wij Westervoort”. Deze werk-
groep is verbonden aan het Sociaal Loket Westervoort en vervult een klankbordfunctie t.a.v. de 
wijze waarop door het team van het sociaal loket vastgesteld beleid wordt uitgevoerd als toe-
gang tot het Sociale Domein in Westervoort. 
Tevens beoordeelt een deel van deze werkgroep aanvragen voor het innovatiebudget en com-
municatievormen zoals de vorm van beschikkingen en de conceptfolders die worden uitgegeven 
door de gemeentelijke afdeling communicatie. 

 
 
Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer Arnhem – Nijmegen (RAD)  
 
Deze adviesraad is benoemd door de BVO – Dran van Avan. Patricia van Bladel is hiervan 
vicevoorzitter en vertegenwoordiger namens de belangenorganisaties van 1Stroom. 
In 2020 is de RAD vooral bezig geweest met beoordeling van programma’s van eisen t.b.v. de  
diverse nieuwe aanbestedingen voor routegebonden vervoer, vraagafhankelijk vervoer en de 
centrale planning. M.i.v. 1 juli 2020 is het totale doelgroepenvervoer opnieuw aanbesteed. Ook is 
er een grootschalig onderzoek gestart naar mogelijkheden tot kostenbeheersing door het onder-
zoeksbureau Moventem. De voorzitter en vicevoorzitter hebben hier hun bijdrage aan geleverd. 
Tevens zijn er adviezen uitgebracht betreffende de tarieven en het uitsluitend betalen met een 
pinpas in het voertuig. Het eindrapport van Moventem is door de RAD van een uitgebreid advies 
voorzien, gericht aan het bestuur van de BVO-Dran. Ook lokaal is er, door de GRW, advies 
uitgebracht m.b.t. het concept collegevoorstel kostenbeheersing doelgroepenvervoer in septem-
ber j.l.. Hierop is nog steeds geen reactie ontvangen.  
Het spreekt voor zich dat ook binnen het doelgroepenvervoer de coronapandemie grote impact 
heeft gehad op leerlingenvervoer, dagbestedingsvervoer en WMO vervoer. 
De RAD brengt een eigen jaarverslag uit. 
 

  

mailto:psdwestervoort@outlook.com
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Deskundigheidsbevordering 
 
Leden van de GRW hebben, vaak digitaal, in 2020 
aan de volgende bijeenkomsten deelgenomen: 
 

 Diverse themabijeenkomsten verzorgd door 
Zorgbelang Inclusief zoals:  

o #Doesinclusief 
o Workshop online vergaderen 
o Mensen met verward gedrag 
o Ontwikkelingen Sociaal Domein 

 Landelijk congres Contractvervoer  
bijgewoond 

 Digitale Inclusie bijeenkomst van Duiven  
bijgewoond 

 Online bijeenkomst Omgevingsvisie Duiven 
– Westervoort bezocht en deelgenomen. 
 
 

 

 
 
Netwerken 
 
De GRW onderhield contacten met de volgende organisaties: 
 

 Ieder(in)  

 Diverse Gehandicaptenplatforms binnen en buiten de Liemers 

 Zorgbelang Gelderland Inclusief 

 Actiegroep “Terug naar de bossen” 

 Ambtenaren van diverse afdelingen van 1Stroom 

 RSR (leverancier van WMO hulpmiddelen in Westervoort) 

 Provincie Gelderland 

 BVO Dran - programmamanager en directeur Doelgroepenvervoer regio Arnhem – Nij-
megen 

 Sociaal Loket Westervoort 

 Politieke partijen 

 Mikado 

 Uniek Sporten 

 
 
Structureel overleg 
 
Leden van de GRW hebben deelgenomen aan de volgende overlegorganen: 

 

 Bestuursvergaderingen GRW 

 Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer RAD (vicevoorzitter) 

 Klankbordgroep van het Sociaal Loket Westervoort “Wij Westervoort” 

 Evaluatiebijeenkomsten met hulpmiddelen leverancier RSR, in Liemers verband. 

 Participatieraad Sociaal Domein Westervoort (PSDW) 

 Themagroepen vanuit PSDW: Herijking minimabeleid, Doelgroepenvervoer, Inclusie 
agenda voor gelijke rechten van mensen met een handicap. 
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Overige zaken waar de GRW zich mee bezig heeft gehouden: 
 
 
 Publicaties verzorgd zoals de GRW Nieuwsbrief 

 Opstellen begroting en activiteitenplan 2021. 

 Incidenteel overleg met leden van het college van B&W  

 Commissie- en raadsvergaderingen bijgewoond of gevolgd via livestream.  

 Plaatselijke politiek geïnformeerd over onze uitgangspunten t.a.v. gehandicaptenbeleid. 

 GRW website en Facebookpagina onderhouden. 

 Het telefonisch of per email bijstaan van cliënten met vragen of problemen. 

 Nieuwjaarsreceptie Gemeente Westervoort bezocht. 

 Vele tussentijdse overleggen m.b.t. Doelgroepen-vervoer Avan. 

 Ontelbare stukken gelezen in een poging alle actuele ontwikkelingen bij te houden. 

 Advisering beleidsambtenaar betreffende wijziging Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 

 RSR Revalidatieservice geadviseerd m.b.t. verbetering van hun website 

 Sollicitatiegesprekken gevoerd m.b.t. secretariaat PSDW 

 Interview gegeven aan studente HAN betreffende het VN-Verdrag Handicap 

 Als ervaringsdeskundige, namens Westervoort, betrokken bij de Liemerse aanbesteding van 
een hulpmiddelenleverancier 

 Druk bezig geweest met het zoeken naar geschikte vergaderlocatie, nu dit in De Nieuwhof 
vanaf 2021 waarschijnlijk niet meer kan. Er is nog geen passend alternatief gevonden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bestuur van de Gehandicaptenraad Westervoort. 


