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Villa Buitenlust, 14 uur (13 uur inloop en lunch)

Leden: Michel (voorzitter/DB), Ludwig (secretaris/penningmeester/DB), Mari (alg. lid/DB),

Nathalie, Lotte, Kheira, Michael, Alfredo, Nordin/Achmed. DB = dagelijks bestuur

Aanwezig: Michel, Ludwig, Kheira, Michael, Latifa; Kamal, Liesbeth (Kamal via Google meets

op een laptop);

Marit Postma, Hans Wijnands (overlegdeel), via whatsapp op de telefoon.

adviseur Kamal el Addouti:

ambtelijk secretaris: Liesbeth Vermeulen

4. Overleg met Hans/Marit

per telefoon via whatsapp, het geluid is pover

De voorzitter heet hen welkom en zegt dat Latafa erbij is als aspirant-lid.

-verslag van DR/OV-deel 18 september. Dit is akkoord.

- ideeën over de informele zorg en Werk en activering op de korte en middellange

termijn in het licht van de corona-crisis.

Marit vertelt dat er algemene maatregelen zijn genomen zoals het gebruik van

mondkapjes. Ook kunnen mensen minder vaak op locaties komen. Vanuit de raad

wordt gevraagd of er gevallen van corona bekend zijn op de Derde Schinkel? Dat

klopt, ook bij fietsenmakerij. Hier is een plan voor gemaakt. Aanraakplekken

worden regelmatig ontsmet. Hans: tot en met donderdag is de Derde Schinkel

dicht omdat er te veel besmettingen op 1 plek waren.

- adviesaanvraag Colors/Kaarsenmakerij, Marit zegt dat de Regenboog geen plan

wil maken zonder advies. Hans zegt dat de DR terecht heeft aangegeven: wat

gebeurt er met de Kaarsenmakerij als er een wasserette komt. Er is gezocht naar

een alternatieve locatie, dat is Makom. Nu komt er nog onderzoek of de

Kaarsenmakerij er kan komen met de eisen van de Arbo etc. Dus het aanbod van

de Kaarsenmakerij blijft bestaan, maar waar precies. Vanuit de raad wordt

gevraagd in hoeverre er onderzoek gedaan is naar de toekomst van de

kaarsenmakerij. Hans merkt op dat de wasserette niet gericht is op de gewone

markt, er is al langer grote behoefte onder dak- en thuislozen om kleding te

wassen. Het is een nieuw werkproject. Wordt de wasserette gratis? Hans: dat is

nog onduidelijk, eventueel tegen een kleine eigen bijdrage rekening houdend met

draagkracht. Kamal concludeert dat als er de garantie is dat de Kaarsenmakerij op

een andere plek komt, dat de raad dit positief vindt. Is er de garantie dat

medewerkers mee over kunnen? Marit zegt dat als ze dat willen, dat dit zeker

kan. Kamal zegt toe dat de raad later volgende week een advies uitbrengt.

- faciliteren leden van het DB/DR en wijze van uitbetaling. Ludwig zegt dat de

wijze van cash uitbetalen is geregeld. Marit is intern bezig om een tablet te



regelen voor de voorzitter.

Kamal stelt de begroting aan de orde, die is intern besproken. Gelden de

begrotingen van de andere raden (BR/CR) ook voor DR? Hans vraagt of de DR hier

niet bij inbegrepen zat. Hij vindt dat de uitgangspunten die gelden voor de BR ook

gelden voor de DR. Het is goed om die begroting apart op te stellen voor de DR.

Kamal zegt daarmee al bezig te zijn en zal een concept voorleggen.

Rondvraag. Hans, er is een aanbesteding gedaan voor dagbesteding, dat is

spannend. Die geldt voor de komende 6 jaar. Rond 18/19 november is de uitslag

(of de Regenboog de dagbesteding kan blijven uitvoeren). In december gaat DRG

erover in gesprek moeten.


