
G E M E E N T E P A G I N A WEEK 1

Bezoek ons op Facebook!
Benieuwd naar het Facebook-account van de
gemeente Zuidplas? Bekijk onze pagina via

www.facebook.com/zuidplas.

Persagenda 
programmacommissie 
Ruimtelijke Plannen 
d.d. 8 januari 2020

Datum:  Woensdag 
8 januari 2020

Starttijd:  20:00  uur
Locatie:  Gemeentehuis, 

Raadhuisplein 1 te 
Nieuwerkerk aan den 
IJssel

Bespreekstukken
1. Gewijzigd vaststellen bestem-

mingsplan De Twee Gebroeders
2. Vaststellen bestemmingsplan 

en beeldkwaliteitsplan 
Sportpark ‘t Ambacht

3. Stand van zaken cruciale 
ruimtelijke plannen dossiers

Meer informatie
De bovenstaande agenda is een 
beknopte versie. Voor uitgebreidere 
informatie kunt u terecht in het 
gemeentehuis of de website. Op 
www.zuidplas.nl vindt u ook de 
regels voor het inspreken tijdens 
een raadsvergadering en hoe u uzelf 
hiervoor kunt aanmelden. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met 
de griffie, tel. (0180) 330 312.

Sociale zaken 
en Werkplein
Sociale zaken en het werkplein 
zijn van woensdag 25-12-2019 tot  
donderdag 2-1-2020 gesloten. 
In noodgevallen kunt u zich 
melden bij het sociaal team in uw 
gemeente. 
Op 2 januari zijn we om 10.00 uur 
weer open.
U kunt dan ook de informatielijn 
bellen op 010 - 284 84 57. 
U kunt ook uw vraag per e-mail 
stellen: socialezaken@ijsselge-
meenten.nl. U krijgt antwoord na 
1 januari. 
Op www.ijsselgemeenten.nl 
kunt u online aanvragen doen of 
veranderingen doorgeven.

Afvalkalender Cyclus digitaal
De afvalkalender voor 2020 is te vinden op www.cyclusnv.nl/afvalkalender. 
Deze is ook als App beschikbaar voor Android en iOS.
 
Hoe werkt het?
U vult uw postcode en huisnummer 
in en u krijgt in één oogopslag een 
overzicht met de voor u belangrijke 
informatie op het gebied van afva-
linzameling. Handig en altijd actueel 
ziet u precies de ophaalgegevens 
voor uw adres. 

U kunt desgewenst zelfs worden 
geattendeerd op de ophaaldagen 
door automatische herinneringen 
in te stellen in de App. De digitale 

afvalkalender kan ook afgedrukt 
worden. Heeft u geen internet of 
familie/vrienden die voor u kunnen 
afdrukken? Dan kunt u langskomen 
of bellen met het Klant Contact 
Centrum (tel. 0180 330 300) om een 
afdruk te vragen. Als u uw postcode 
en huisnummer opgeeft krijgt u uw 
persoonlijke afvalkalender.
 
Meer weten over de afvalinzameling 
in Zuidplas?
Kijk op www.zuidplas.nl/afval

Aan het werk met een psychische kwetsbaarheid?
Zo neem je de stap!
Het is moeilijk om weer aan het werk te gaan als je een tijd lang niet aan het arbeidsproces hebt deelgenomen vanwege 
een depressie of angstklachten. Daar weten Astrid van Bruggen en Daaf Schild alles van. In het project Participatie & 
Werk begeleiden zij mensen die psychisch kwetsbaar zijn naar een passende werkervaringsplaats. Zij helpen hen weer 
vertrouwen te krijgen in zichzelf en in hun potentie.

Door Emilie van Steen
 
Als je psychisch kwetsbaar bent en 
buitenspel komt te staan, verdwijnt alle 
vanzelfsprekendheid uit je leven, weet 
ervaringsdeskundige en coach Daaf 
Schild. ‘Veel mensen die dat hebben 
meegemaakt, zijn vaak extra gemoti-
veerd om weer aan het werk te gaan, 
omdat ze weten hoe dat je herstel en 
welzijn bevordert. Naast een inkomen 
geeft werk structuur, waardering en 
meer sociale contacten.’

Gepaste begeleiding, eigen tempo en 
begrip
Maar, de realiteit is weerbarstiger. 
‘Regelmatig horen wij dat mensen 
druk ervaren om weer aan het werk 
te gaan. Bijvoorbeeld door de eisen 
van uitkeringsinstanties’, aldus Astrid 
van Bruggen, coördinator en even-
eens ervaringsdeskundige. ‘Ze missen 
gepaste begeleiding en begrip voor hun 
achtergrond. De meesten willen graag in 
hun eigen tempo en op hun eigen manier 
werkervaring opdoen en zo ontdekken 
wat passend voor ze is.’ 

Daarin voorziet het project Participatie 
& Werk. Het biedt mensen met een 
psychische kwetsbaarheid een werkplek 

waar ze ervaring kunnen opdoen, of 
zij kunnen een training volgen. Daarbij 
krijgen zij coaching en individuele bege-
leiding afgestemd op hun behoeften. 
Dat gebeurt door ervaringsdeskundigen 
zoals Astrid en Daaf. ‘De wetenschap 
dat de druk eraf is en je op ons kunt 
terugvallen, zorgt voor meer ontspan-
ning’, zegt Astrid. ‘Mensen die in hun 
eigen tempo deelnemen, groeien soms 
harder dan ze zelf hadden verwacht. Een 
aantal komt tijdens het traject al aan 
een betaalde baan of volgt daarna een 
opleiding.’

Op eigen kracht
Zelf hebben Astrid en Daaf nooit een 
dergelijk traject doorlopen. Astrid (afge-
studeerd als psycholoog) werkte in de 
verslavingszorg tot zij dit door depres-
sies niet meer kon. ‘Al mijn zelfvertrou-
wen was weg en ik was constant bang 
dat het weer mis zou gaan. Uiteindelijk 
is het me op eigen kracht gelukt om 
weer aan de slag te gaan. Ik belandde 
in de automatisering, een wereld waar 
ik niks over mijn achtergrond durfde te 
vertellen. Je ziek melden was not done. 
Ik voelde me anders dan anderen en erg 
alleen.’

Schokkende ervaring
Daaf werkte in de psychiatrie waar hij 
(notabene) mensen bemiddelde naar 
(vrijwilligers)werk en scholing. Dat 
deed hij al 25 jaar tot hij geconfronteerd 
werd met manisch-depressiviteit en 
angstklachten. ‘Dat was een schokkende 
ervaring’, zegt Daaf. ‘Opeens stond ik 
aan de andere kant van de lijn.’ Hij sprak 
er destijds nauwelijks over. ‘Ik werkte 
nog zes jaar door maar vond het moeilijk 
om de druk van afspraken na te komen 
en viel een paar keer voor langere tijd 
uit. Over alles moest ik nadenken: lukt 
het me te doen wat mijn baas van me 
vraagt? Kan ik vandaag het contact met 
mijn collega’s aan? Ik kon verwachtingen 
niet altijd waarmaken en voelde me een 
onbetrouwbare werknemer.’

Meerwaarde
Hun ervaringen nemen Astrid en Daaf 
mee in dit project. ‘Toen het me zelf 
overkwam, begreep ik mijn cliënten 
beter’, zegt Daaf. ‘Het maakte me milder 
waardoor ik nu van meerwaarde kan 
zijn voor anderen.’ Astrid vult aan: 
‘Herkenning is belangrijk. Mensen 
krijgen weer hoop als ze zien dat wij een 
soortgelijke ervaring hebben gehad en 

het nu goed met ons gaat.’ Het traject 
duurt een jaar. Deelnemers volgen 
maandelijks een praktische groepstrai-
ning. Daarin gaan ze aan de slag met 
individuele leerdoelen zoals werken aan 
zelfvertrouwen. Ook oefenen ze in het 
omgaan met collega’s en sollicitatietech-
nieken. Het andere deel betreft indivi-
duele coaching: wat heb je nodig en hoe 
verdeel je je energie op de juiste manier? 
Welke werkervaringsplek is voor jou 
geschikt en welke ondersteuning wens 
je daar? ‘De regie ligt bij de deelnemers 
zelf’, aldus Daaf. ‘Wij dagen slechts uit.’ 

Perspectief
Het project Participatie & Werk is een 
initiatief van Stichting Kernkracht en 
wordt van harte ondersteund door de 
gemeente Zuidplas. ‘Het is belangrijk dat 
mensen met een psychische kwetsbaar-
heid weer perspectief krijgen’, zegt Jan 
Willem Schuurman, wethouder Werk en 
Inkomen. ‘Ik vind het prachtig dat erva-

ringsdeskundigen samen met mensen 
oplopen en hen helpen hun blik naar 
voren te richten.’ 

Ondersteunen
De gemeente staat voor een samenle-
ving waarin iedereen meedoet. Daarom 
heeft de raad recent het actieplan Op 
weg naar werk met een pakket aan 
maatregelen aangenomen. Schuurman: 
‘Iedereen heeft talenten en is het waard. 
Werk, of dat nou betaald is of vrijwillig, 
draagt daar in grote mate aan bij. Via 
het beleid van de gemeente Zuidplas, 
maar ook via ons netwerk kunnen wij 
psychisch kwetsbare mensen onder-
steunen. Ook hebben we contacten met 
werkgevers die bereid zijn te investeren 
in werkervaringsplaatsen voor mensen 
die extra aandacht nodig hebben.’

Op 24 januari start de training Weer aan 
het werk…! Iets voor u? Meld u aan via: 
avanbruggen@kernkracht.nl

Persbesluitenlijst van de raadsvergadering
d.d. 17 december 2019

1. 2de begrotingswijziging 2019 GR 
IJsselgemeenten (R19.000118)
De raad heeft unaniem conform 
het voorstel besloten om geen 
zienswijzen in te dienen op de 2de 
begrotingswijziging van de GR 
IJsselgemeenten.
2. Vaststellen criteria voor verge-
lijken kandidaten lokale publieke 
media instelling 2020 t/m 2024 
(R19.000089)
De raad heeft unaniem conform het 
voorstel besloten en vastgesteld dat 
de verzoeken tot zendmachtiging 
van Stichting Omroep Zuidplas en 
Stichting Gouda Media voldoen aan 
de vereisten van de Mediawet en 
aanvullende criteria  vastgesteld. 
Het amendement aanvullend crite-
rium ICE is verworpen.
3. Voorbereidingskrediet perma-
nente school (IKC) Zevenhuizen 
(R19.000121)
De raad heeft unaniem conform het 
voorstel besloten en vastgesteld het 
bouwheerschap voor het Integraal 
Kindcentrum in het Koningskwartier 
Zevenhuizen bij de gemeente neer 
te leggen en een voorbereidingskre-
diet van € 500.000 beschikbaar te 
stellen.
4. Verordening Voorschoolse 
Educatie en Peuteropvang 2020 
(R19.000117)
De raad heeft unaniem conform 
besloten en de Verordening Voor-
schoolse Educatie en Peuter opvang 
2020 vastgesteld.
5. Vaststellen verordeningen 
onroerende- en roerende-zaak-
belastingen geldend voor 2020 
(R19.000114)
De raad heeft unaniem conform 
besloten en de 4e wijziging van de 
verordening onroerende-zaak-
belastingen 2016 en de 4e wijziging 
van de verordening roerende-
zaakbelastingen 2016 vastgesteld. 
Tevens heeft de raad besloten de 
hogere opbrengst een bedrag van 
€ 261.000, zijnde de areaalont-

wikkeling, toe te voegen aan de 
stelpostgroei en dit ten gunste 
te brengen van het meerjarige 
begrotingssaldo.
6. Concept Regionaal Beleidsplan 
VRHM 2020-2023 “Veiligheid in 
samenhang” (R19.000124)
De raad heeft unaniem conform 
het voorstel besloten en het con-
cept-Regionaal Beleidsplan VRHM 
2020-2023 ‘Veiligheid in samen-
hang’ vastgesteld.
7. Budgetoverheveling 2019 
(R19.000119)
De raad heeft unaniem conform het 
voorstel besloten en de activitei-
ten die in aanmerking komen voor 
budgetoverheveling vastgesteld en 
besloten een bedrag van € 453.000 
te storten in de algemene reserve 
en in 2020 € 453.000 te onttrekken 
uit de algemene reserve.
8. Wijzigingsvoorstel Verordening 
maatschappelijke ondersteuning 
Zuidplas 2016 (R19.000109)
De raad heeft unaniem conform 
besloten en de wijzigingen in de 
Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Zuidplas 2016 
vastgesteld.
9. Herbenoeming lid rekenka-
mercommissie Groene Hart 
Rekenkamer (R19.000126)
De raad heeft bij acclamatie beslo-
ten de heer J. van Oort per 1 april 
2020 her te benoemen als lid van de 
Groene Hart Rekenkamer.
10. Ingekomen stukken 
(Z19.003145)
De raad heeft unaniem ingestemd 
met het voorstel voor de afdoening 
van de lijst van ingekomen stukken.
 
Meer informatie
De bovenstaande besluitenlijst is 
een beknopte versie. Voor uitge-
breidere informatie kunt u terecht 
in het gemeentehuis of de website: 
ww.zuidplas.nl. 
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de griffie, tel. (0180) 330 312.

Wethouder Jan Willem Schuurman en ervaringsdeskundigen Astrid van Bruggen en 
Daaf Schild van Kernkracht praten het project Participatie & Werk


