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Verslag De Regenboog Groep, Bezoekersraad (BR)

Dinsdag 30 juni 2020, 13.00 uur

Locatie: Villa Buitenlust, Spaarndammerdijk 319A, 1014 AA Amsterdam

Tussen 12 en 13 uur lunchen en stukken lezen
5

Aanwezig:
Amoc: Vincent (voorzitter), Kris
Spreekbuis: Ludwig, Farid
Blaka Watra: Patrick, Fred
Zeeburg: Glenn10

Makom: Youssef, Jacques
Oud West: Ron, Ali (later, met bericht)
Princehof: Danny, Felix
De Kloof: Karim, Ricardo
Adviseur Eric Ooijevaar; ambtelijk secretaris Liesbeth Vermeulen15

Gasten: Verkiezingscommissie: Vincent, Janneke, Michel, Marit; Remco Trompetter als
onafhankelijk ondersteuner. Afwezig met bericht: Marit.
Dagelijks Bestuur: Vincent (voorzitter), Ludwig (secretaris), Ali (penningmeester), Danny, Patrick
(algemene leden)
Afwezig met bericht: Ulrich (Zeeburg); Aleksandr (Makom)20

5. Verkiezingen

In maart zouden leden van het dagelijks bestuur van de locatieraden en de afgevaardigden naar

de BR definitief worden vastgesteld. Conform het verkiezingsreglement is Michel vandaag

fungerend voorzitter van de verkiezingscommissie en doet het woord.25

In het dagelijks bestuur van de BR zijn gekozen: Ali, Vincent, Ludwig, Danny, Patrick.

Afgevaardigden naar de CR: Ron, Ali, Vincent, Danny. Ali is op dat moment nog afwezig, maar

heeft telefonisch aangegeven dat hij die functie blijft ambiëren. Michel vraagt na elke

stemronde of iedereen het ermee eens is.

Ludwig was eerder tijdelijk gekozen als afgevaardigde naar de CR, maar is afgevaardigde30

namens de Deelnemersraad. Wie wil nog afgevaardigde zijn naar de CR? Er komt een

inwerktijd. Karim meldt zich aan en is hiermee gekozen. De CR komt elke maand bijeen

waarvan 4 keer per jaar met bestuurder Hans.

Ook Vincent in de rol als voorzitter van de BR wordt bevestigd.

35

6. Overleg met Janneke

De voorzitter heet Janneke welkom. De vragen die de leden eerder hebben gesteld, worden

herhaald:

Men is eenzaam door het wegvallen van dagbesteding; sociale ondersteuning in de

inloophuizen is nodig; mensen hebben hun netwerk bij DRG, niet bij het Claverhuis; er is geen40
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overleg geweest met de Locatieraad; bezoekers zijn plots niet welkom; vrees voor terugval;

privacyprobleem: geeft de gemeente namen aan DRG?; iemand die bij het LegerdesHeils

woont, is niet zelfstandig; zitten die bezoekers in het Elektronisch Cliënten Dossier? Bezoekers

mogen eten halen en schrijven hun telefoonnummer op.

45

Andere vragen: Volgens welke criteria kun je dagbesteding blijven doen? Is de coronacrisis

gebruikt om deze herintakes in te voeren? Is het ECD-systeem voldoende beveiligd?

Janneke noemt het ongevraagde advies een mooi stuk. Er is eerder over gesproken in het

agendaberaad en gezegd dat DRG ermee bezig was. De communicatie verliep door corona50

minder soepel, fijn dat fysiek bijeen komen weer kan.

Het aantal van 600 is nattevingerwerk. De aantallen bezoekers van maart-juni 2019 zijn

vergeleken met die van deze periode dit jaar. Dat waren er 600 minder. Ze kwamen voor

contacten en dagbesteding. Vanaf eind maart zijn in opdracht van de gemeente de

openingstijden verruimd en zijn ook De Meeuw en het Claverhuis geopend, voor wie het het55

hardst nodig had. De nachtopvang is geen plek om te wonen. Het gaat om mensen die 24 uur

per dag onderdak hebben. Met sommigen is wel contact gehouden. Velen hebben er last van,

maar we kunnen niet wachten tot de 1,5 meter afstand wordt opgeheven. Dagbesteding kan

ook buiten de inloophuizen, via de informele zorg, met een maatje, buddy of vrijwilliger.

Herintakes zijn geen goede term. Het is niet het doel om van deze groep af te komen. Twee jaar60

geleden was er veel weerstand tegen de herintakes bij Zeeburg. Nieuwe mensen komen al niet

meer binnen. We moeten iets doen in de tussentijd, aldus Janneke.

Een bezoeker noemt DRG ongastvrij, hij was niet welkom. Andere reacties: er zijn veel

eenzamen, kunnen zij niet één keer per week binnen? Of een roulerende toegang voor enkele

uren? Sommigen hebben een huis, maar zijn wel actief in de inloophuizen. Janneke merkt op65

dat al deze mensen terugvinden een hele klus is. Hoe bereik je mensen die niet meer komen?

DRG heeft wel oude gegevens. Ze spreekt tegen dat er vanwege de zomer minder mensen

komen, ze blijven wel korter. De gemeente heeft geen toegang tot het systeem (ECD) van DRG.

Vanwege privacy willen bezoekers soms geen achternaam geven. Janneke denkt dat het ook

zonder achternaam kan. Donderdag (2-7) houdt de gemeente een vergadering over de70

openingstijden van de inloophuizen. Die zijn nu heel ruim en DRG wil dat dit zo blijft. Als de

gemeente minder ruime tijden wil, wordt het probleem erger.

Voorzitter: er moeten ontheffingsbriefjes komen voor deze bezoekers, hiermee naar het

locatiehoofd gaan en een gesprek voeren. Janneke zegt dat ze deze al heeft, men krijgt een75

afspraak. Zij stuurt het formulier per mail aan de secretaris.

Er ontstaat een verwarrend gesprek over toegang en wie die niet krijgt maar wel zou moeten

krijgen. Eric meent dat het gaat om wel/geen raadsleden. Er zijn nog steeds raadsleden die
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geen toegang krijgen tot hun inloophuis. Een BR-lid krijgt geen toegang omdat hij tot een

risicogroep behoort. Dat is geen reden zegt Janneke en hij stuurt de betreffende mail van het80

locatiehoofd aan haar. Ook meewerkend bezoekers mogen soms niet binnen. 15.00 uur, Ali

arriveert. Raadsleden zijn overal welkom. Een BR-lid kan zijn persoonlijke situatie beter

bespreken met het locatiehoofd van zijn inloophuis.

Er is een korte pauze.85

De voorzitter merkt op dat er 37 raadsleden zijn die ontheffing moeten krijgen. Janneke stelt

voor dat zij dit regelen met hun locatiehoofd. Omdat de locatiehoofden dit moeten weten zal

Janneke hen een mail sturen, met een cc aan de secretaris. Zij vindt wel dat er meer

mogelijkheden zijn om contact te onderhouden. Zij vraagt aan de hoofden wat het beleid is ten90

aanzien van de Locatieraad. Raadsleden verdienen ontheffing, stelt een BR-lid.

7. Rondvraag

-Patrick kan van de Locatieraad van Blaka Watra velen niet bereiken, alleen Felix.

-Fred merkt op dat Ali is gekozen in het DB terwijl hij afwezig was en bijvoorbeeld Ulrich, die95

zich ooit kandidaat had gesteld, ook afwezig was en vraagt zich af of Ulrich zich ook kiesbaar

heeft kunnen stellen. De voorzitter zegt dat Fred dit aan de verkiezingscommissie had moeten

melden toen er gevraagd werd of iedereen het met de uitslag eens was. Bovendien had hij

gemeld dat Ali later zou zijn. Ulrich heeft zich afgemeld voor vandaag en had vorige keer te

weinig stemmen. Er ontstaat irritatie bij de voorzitter. Eric meent dat dit komt door frustraties100

over slecht verlopen verkiezingen in het verleden. Fred zegt alleen duidelijkheid te vragen. Eric

geeft aan dat iedereen nog bezwaar kan indienen.

-Ricardo wil graag snel duidelijkheid over het gesprek met de gemeente.

-Danny stelt dat de Princehof te klein is voor de Locatieraad met 1,5 meter afstand. Janneke

biedt de Droogbak aan. Zij weet niet of er bezoekers zijn overleden aan corona, maar denkt van105

niet.

-Karim; worden er maatregelen voorbereid voor de nachtopvang en winteropvang? Janneke

merkt op dat DRG hiervoor in opdracht van de gemeente werkt, en daar dus afhankelijk van is.

-hoe krijgen onverzekerden een inenting? Dan grijpt de GGD eventueel in. Deze punten kunnen

later op de agenda.110

-Ludwig meldt een vacature bij Cliëntenbelang. Deze staat op 6 juli echter niet op de site.

-Er komt een adviesaanvraag over het budget voor de BR en de locatieraden.

8. Sluiting

De voorzitter bedankt Janneke en sluit de vergadering tegen 16.00 uur.115
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Bijlage

Afvaardiging locatieraden (juli2020)

Inloophuis vaste leden aspirant ondersteuning

Princehof Danny, Felix, Ricardo,
Julio, Pauline, Romulus

In overweging

Blaka Watra Patrick, David, Ricardo,
Ulrich, Felix, Carlos,
Perry

Kamal

De Kloof Fred, Karim, Ricardo,
Lucien, Richard

Naar behoefte

Makom Youssef, Aleksandr,
Ricardo, Lucien,
Jacques, Marcena,
Hugo, Natalia

Kamal

Oud West Youssef (voorzitter),

Ricardo, Ron, Ali, Arie,

Ibrahim, Harold, Akdimi

Kamal

Zeeburg Ludwig, Ulrich, Jadira,
Vers, Glenn, Farid,
Dave, Doua

Kamal

Spreekbuis Farid, Ludwig, Bouras,
Benali, David, Kees, Ron

Chkouri In overweging

Amoc Vincent, Zoran, Kris,
Jacek, Jaroslow

Liesbeth

120
Het vergaderschema van de locatieraden en BR en andere bijeenkomsten

Locatie / wat Algemeen in de maand uitzondering

Makom Eerste maandag, 15.30 uur

Oud West Tweede dinsdag, 13 uur

Zeeburg Eerste dinsdag, 15 uur

De Kloof Eerste woensdag, 13 uur (12-8)

Princehof Derde maandag, 16.30 uur

Blaka Watra Tweede dinsdag, 15 uur

De Spreekbuis Derde dinsdag, 13 uur

Amoc Tweede woensdag, 15 uur LO, 1ste ma

Bezoekersraad Laatste maandag, 12 uur

DB van de BR op Amoc Tweede woensdag, 12 uur

Agendaberaad DB Maandag voor de BR, 11.30 uur


