Gemeente Molenwaard / Bouwcommissie WMO
Verslag bespreking Bouwcommissie WMO-adviesraad gemeente Molenwaard gehouden op
maandag 10 november 2014 om 14:00 uur in De Spil te Bleskensgraaf.
Aanwezig:
Bouwcommissie WMO:

Johan Groenemeijer, Magda Heijboer (vz) en Rafel Oskamp
(verslag)

Afwezig:

Jannie de Groot,

1. Opening
Magda opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Zij deelt mee dat Jannie haar heup is verschoven/ uit is gebroken en in het ziekenhuis ligt.
Magda zal daar aandacht aan schenken.
Er worden geen agendapunten toegevoegd.
2. Verslag vergadering 6 oktober 2014
Geen opmerkingen.
Naar aanleiding van het verslag:
N.a.v. agendapunt 2:
Het Handboek voor de Toegankelijkheid en de Woonkeurboeken zijn nog niet binnen.
Omdat de afdeling vergunningen van de gemeente, naar aanleiding van het telefoontje van Rafel op
3 oktober 2014, niet heeft teruggebeld heeft hij op 6 november opnieuw contact opgenomen met
deze afdeling. Een procedure voor het doorsturen van plannen naar de WMO is daar niet bekend. Dit
wordt verder uitgezocht en Rafel wordt hierover teruggebeld.
N.a.v. agendapunt 3:
Jannie heeft de bijeenkomst bezocht en een e-mail daarover rondgestuurd. Gedane suggesties
worden nu uitgewerkt. Als de tekeningen klaar zijn wordt contact met ons opgenomen.
N.a.v. agendapunt 4:
Johan heeft de goedkeuring op de tekeningen van de bruggen doorgegeven en daarna niets meer
vernomen.
N.a.v. agendapunt 5:
De inventarisatie van de horecagelegenheden in de afgesproken plaatsen zijn door Jannie en Johan
nog niet aan Rafel doorgegeven. Johan geeft ze nog door en Magda zal voor Jannie deze
gelegenheden in Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak inventariseren.

3. Keuringsformulier met bijlagen
De concepten voor een keuringsformulier en een overzicht met uitgangspunten en bijlagen zijn door
Rafel rondgezonden.
Besloten wordt de rubrieken: D05-Werkplek, D09-Badkamer en E04-Tafels en stoelen te laten
vervallen. Voor toegang met blindengeleidehonden zal een rubriek worden toegevoegd.
Het is niet mogelijk alle aspecten uit het Handboek voor Toegankelijkheid te controleren. Zo is het
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onder andere het vaststellen van verlichtingsniveaus, ventilatievouden en degelijke niet mogelijk.
Wij zullen ons derhalve voornamelijk beperken tot de toegankelijkheid van de gebouwen en
ruimten.
Magda vraagt zich af hoe wij ook de bevoegdheid kunnen krijgen als lokale keurders zoals bij een
keuringsbureau.
Wij zullen een eigen methode voor het invullen van de formulieren ontwikkelen.
Per gebouw zal tijdens de rondgang een opnameformulier worden ingevuld en de conclusies op het
keuringsformulier aangegeven.
4. Proefkeuring ‘De Spil’
Er wordt een proefkeuring uitgevoerd van het gebouw en de ruimten, voor zover die op dat moment
toegankelijk waren.
De bevindingen zullen op het formulier worden vastgelegd (zie bijlagen).
De duur van de keuring is ruim een uur.
Besloten wordt met de definitieve keuringen te beginnen met het keuren van ‘Het Arsenaal’ in
Nieuwpoort door Magda, Johan en Rafel. Magda maakt hiervoor zo mogelijk een afspraak op 1, 8 of
11 december in de middag. Wordt niet ingestemd met de keuring dan zal geprobeerd worden op een
van deze tijdstippen een afspraak te maken met ‘De Vijf Lelies’ te Streefkerk.
5. Rondvraag
Is verwerkt in de andere agendapunten.
6. Datum volgende vergadering en sluiting
Deze wordt vastgesteld, aansluitend op de keuring van ‘Het Arsenaal’, bij Magda aan huis (zie onder
4).
Magda sluit de vergadering.

Bouwcommissie WMO Molenwaard
Rafel Oskamp, 12 november 2014
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