Notulen DeelnemersRaad Vergadering woensdag 16 mei 2018 [vastgesteld 21/6/2018]
Aanwezig
Afwezig met bericht
Afwezig zonder bericht
Locatie
Aanvang
Marit

1.

: Hans; Voorzitter, Bert, Deborah; Notulist
: Kheira, Marck
: Livia
: Oranje Nassaulaan 51-II
: 13:00 uur
: 14.00 uur

14:00 uur: Overleg met Marit
- Vaststellen overleg gedeelte verslag 19 april
Notulen zijn vastgesteld en goedgekeurd.
Een lid vraagt of er al een terugkoppeling aangepaste KTO vragen door de DR
ontvangen is. Marit is ervan uitgegaan dat de DR deze al toegezonden is. Marit gaat
achterhalen hoe dit zit.
- Mededelingen
● Uitreiking van ‘de Aardige Amsterdammer DRG. De huldiging is 17 mei op de 3e
Schinkel van 16:00 - 17:00.
● Onder de Pannen. Het gaat hierbij om mensen die nog niet zo lang dakloos zijn en
voor de duur van een jaar bij anderen onderdak krijgen. Onder De Pannen Zaandam
gaat 17 mei 2018 van start.
Het project gaat wel steeds beter lopen, maar het blijft lastig om verhuurders te
vinden die een kamer aan iemand willen verhuren. Deborah merkt op, dat in het
kader van het gebrek aan jongerenhuisvesting, dit project wat scheef is.
● Presentatie: De DRG Fotowedstrijd is 18 mei in villa Buitenlust. Bert heeft hieraan
meegedaan. Villa Buitenlust wordt een sociale firma van DRG. Dit wordt een
verhuurlocatie waar door externen ruimte kan worden gehuurd, inclusief bepaalde
faciliteiten, waarmee het een mix wordt tussen sociale betrokkenheid en huur. Het is
volgens Marit een leuke plek voor deelnemers die in een traject werken om
arbeidservaring op te doen.
De locatie bestaat al een paar jaar. Statushouders hebben hier een tijdlang onderdak
gekregen en ook een aantal daklozen was hier tijdelijk ondergebracht. Het staat nu
leeg en er wordt hard aan gewerkt om hier een sociale functie aan te geven. Er zijn
ook slaapplaatsen en bedden en bedrijven zouden hier dus ook een meerdaagse
bijeenkomst kunnen houden. De plek is ook bedoeld voor mensen die tijdelijk even
ergens anders onderdak moeten vinden. Dit gebeurt samen met de GGZ.
● Marit stipt nog even aan dat 25 mei alle DRG systemen onder de nieuwe AVG
aanpassing vallen. Per die datum moet in kaart zijn gebracht en geinventariseerd hoe
met clientgegevens worden omgegaan en welke risico’s er zijn. Na deze datum gaat
er een heel traject met vervolgstappen in werking.
- Vertegenwoordiging W&A. Brief: 11 mei 2018
MT advies is door Marit na aanpassing tot besluit vastgesteld en goedgekeurd.

Er zal een plan worden gemaakt voor de werving van nieuwe leden van de DR
(ErOpUit-agenda? Alle coördinatoren aanschrijven, Vrijwilligers hierop wijzen, etc.).
14:50 verlaat Marit de vergadering
Volgende vergadering 21 juni 14:00 uur op de Oranje Nassaulaan.
Volgende agendaberaad met Marit:13 juni 14.00 uur op de Droogbak.

