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Verslag van de Deelnemersraad 15 oktober 2021, 13 uur (-16.30 uur) op de Droogbak

(Aspirant-)leden: Michel (voorzitter/DB), Ludwig (secretaris/penningmeester/DB), Michael

(alg. lid/DB), Kheira, Ron Latifa; Nancy, Dirk (enkele maanden afwezig)

DB = dagelijks bestuur

adviseur Kamal el Addouti

ambtelijk secretaris: Liesbeth Vermeulen

Aanwezig: Michel, Ludwig, Latifa, Ron, Kheira (iets later)

Afgemeld: Michael

Overleg met Marit/Hans (om 15.00 uur)

- verslag DR/OV-overleg van 17-9

Is akkoord.

- middelen voor EU-burgers in de stad

Marit licht toe dat er in 2020/2021 meer geld is voor EU-burgers. Dit was eerst voor de

gemeente niet bespreekbaar. Er was wel een financiële bijdrage voor Amoc. Nu is er meer

aandacht voor, meer erkenning. Ook voor repatriering / toeleiden naar werk. Het is een

aanvulling op het geheel. Een deel van de economie draait op arbeidsmigranten.

-DRG is bezig een andere locatie voor de fietsenmakerij te zoeken en met fase 2 van de

wasserette. Er komt pas een officiële opening (met donateurs en fondsenverstrekkers) als

het team op sterkte is. Er is een nieuwe projectbegeleider. Sommige deelnemers vonden het

werk te zwaar, die zijn naar elders gegaan. Ron is als enige geswitcht van de kaarsenmakerij

naar de fietsenmakerij. Ook brengt hij maaltijden rond.

Fietsenmakerij/Home service, deelnemers zijn belangrijk voor vervoer. DRG is op zoek naar

een betere plek, met betere voorzieningen. Graag 6-8 werkplekken, eventueel in Nieuw-

West. Het is gewild werk. De locatie moet voldoen aan de eisen, dan kan die definitief

worden.

-door corona zijn deelnemers gestopt aan Werk&Activering, maar er is wel contact mee

gehouden. Juist toen er meer kon, zijn ze -in overleg- gestopt. Het gaat om enkele tientallen.

-stand van zaken corona-uitbraak, Michel mocht niet binnen in Princehof met de

Underground. Hans licht toe dat er op 15 september het Stoelenproject open ging, en dat er

op 22-23 september enkelen positief testten en vervolgens steeds meer. De opvang aan de

Transformatorweg is toen open gegaan en 16 mensen gingen er in quarantaine. In de

inloophuizen werden de maaatregelen weer strenger gehanteerd: 1,5 meter afstand,

mondkapjes, testen bij de ingang. Dat had een positief resultaat, nu zijn er geen nieuwe

besmettingen meer sinds 10 dagen. De Transformatorweg is weer leeg. Het was even alle

hens aan dek. Een QR-code is niet nodig op de locaties. Dat kan niet altijd en de

vaccinatiegraad is laag. Marit adviseert nog even te wachten met locatiebezoeken van de

raad, zodat het personeel alles weer op orde heeft.

- brief van Liesbeth over de toekomst van de raad, ze geeft een toelichting.
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Ook bij HVO Querido is het lastig de raad te handhaven. De voorzitter memoreert dat er wel

1500 brieven verstuurd zijn voor de afgelopen verkiezingen. Marit merkt op dat met de

werkbegeleiders bekeken kan worden wie er geschikt is voor de raad. Ook vanuit de maatjes

e.d. kunnen kandidaten komen. Kamal vraagt zich af of er meer uit de raad te halen valt, dit

lijkt het maximale. Marit wil geen antwoord geven op de vraag vanuit de raad wat zij vindt

van de inbreng van de raad (op adviesaanvragen). Dat is aan de raad zelf. Wel is er soms

weinig urgentie/snelheid met reacties op aanvragen. De raad wijst er op dat DRG ook eerder

advies kan aanvragen.

In de verkiezingscommissie is de kwestie (aantal lege zetels in de raad) ter sprake geweest,

meer leden is wel steviger. Kamal denkt dat dan beter de achterban vertegenwoordigd kan

worden, er is feed back nodig. Bijv. een achterbanpanel inrichten. De DR is niet te vergelijken

met de BR. Sander had het idee om soms een sms te versturen. Kamal stelt voor de brief te

laten bezinken, en intern te overleggen hoe nu verder. Een suggestie als een coach, daar zal

Marit graag over nadenken.

-De Zorgbrigade, Sander heeft meer mensen voor de zorgbrigade geworven en er is nu een

goede projectleider. In de herstvakantie komt er een Eigen kracht-training. Mensen komen

in opleiding met een 24 uurs contract.

-HONK, dit moet nog getest worden.

- rondvraag

In Den Haag (Moerwijk) is een sloopwoningenproject, verzoek aan Hans om daar eens naar

te kijken.


