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210412 Verslag bestuursvergadering 
Aanwezig: Rein Brouwer, Peter Gardien, Tineke Bootsma, Dave Tearney, Annelies Nijboer en 
Henny Stroes 
Afwezig: Sietze v.d.Berg 
 
1. Opening 

Tineke en Dave worden hartelijk welkom geheten. Sietze van der Berg komt niet ivm 
privéomstandigheden. Tineke is nog herstellende en zal niet de hele vergadering mee 
maken. Diny Scholten heeft zich voorlopig teruggetrokken uit het bestuur ivm 
familieomstandigheden. Diny blijft wel beschikbaar als adviseur en ontvangt alle 
stukken c.c. 
Het bestuur van de ATS is dermate klein geworden, dat het DB heeft besloten alle AB 
leden te betrekken bij de vergaderingen.  
 

2. Verslag DB 8 maart en 22 maart 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van 8 maart. Bij het verslag van 22 maart 
wordt ingegaan op het contact met de vergunningverleners (wij gaan meedoen aan 
de voorkant) en het contact met de projectleiders van de omgevingsvisie (wij gaan 
meedoen aan de Proef Binnenstad). Rein zegt dat hij de Global Goals nog eens 
doorgenomen heeft. Daarin wordt specifiek aandacht gevraagd voor vrouwen en de 
genderneutrale benadering. Rein vindt dat daar ook specifiek de mensen met een 
beperking in moeten worden benoemd. We hebben gevraagd om overleg, maar daar 
is nog geen reactie op gekomen. 
Afspraken: 
- Annelies belt met Robert Grovestein over uitblijven van reactie; 
- Henny stuurt email naar Fedde Wiersma over vervanging bij proef Binnenstad. 

Diny zou hierbij betrokken worden. Dit wordt overgenomen door Henny. Rein is 
waarnemer als Henny niet kan. 

  
3. Organisatiestructuur ATS (a.d.h.v. powerpoint Rein) 

Opmerkingen: 
- Eigen website: gemeente verwijst naar ATS/KHZ-

document; www.onbeperktinswf.nl  
- Werkgroep Verhalen: Bepaalde groepen moeten we 

specifiek benaderen; flyer gemaakt – mee in WMO-krant; 
voorkeur voor fysieke benadering; 

- Werkgroep schouwen en verkeersveiligheid = 
werkgroep bouwen en schouwen; 

- Werkgroep samenwerking met wmo/wwb kent aantal 
uitgangspunten: 

o Behoud eigen identiteit (geen fusie) 
o Samen sterker richting gemeente (in werkgroepen) 
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o Afstemming in overleg tussen voorzitters en secretarissen 

(overkoepelend) 
 

 
4. Werving nieuwe bestuursleden 

Rein en Peter hebben gesprek gehad met René Veenman uit Dearsum. Hij wil graag 
meedoen. Is deskundig mbt verkeer/openbare weg en goed met computer. Heeft 
overdag niet veel tijd, maar kan “schuiven” als hij het op tijd weet. 
Ieder is akkoord. 
Tineke geeft de suggesties om mensen mij bepaalde projecten te betrekken. 
 

5. Jaarverslag 2020 en fin. Verantwoording 
- Rein zal nog 3 regels tekst leveren voor de inleiding; 
- Begroting en financiële verantwoording zijn duidelijk; 
-     Kascommissie is niet echt noodzakelijk – gemeente kan indien gewenst extra info  

opvragen; 
- Annelies vraagt Klaas Bosman wat zij met het verslag en de verantwoording moet  

doen; 
 
 

6. W.v.t.t.k. 
Annelies: Overleg gehad met Esther Feenstra. Morgen is er overleg over hoe we 

de inclusie agenda gaan oppakken. ATS wordt op de hoogte gebracht. 
Dave: Wil als VN-ambassadeur graag naam weten van E.Popkema. Rein en 

Dave zullen de contacten op elkaar afstemmen. 
Rein: Aanjaagteam digitale toegankelijkheid à Henny 
 Herinrichting Potten Sneek à Peter/Rein 
 Uitvoeringsregels evenementen Jeanet Franzen à email mbt contact 
Peter: Team vergunningen: Test van scouting (Top A1) en skibaan, daarna 

overleg op 4 mei  
 

7. Sluiting en volgende vergadering op 10 mei a.s. à wordt verzet naar 11 mei 
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