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Nieuwsbrief november/december 2011
van en voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Van de voorzitter
Voor u ligt de laatste PGZ nieuwsbrief van dit jaar. Een mooi moment om terug te blikken op het
afgelopen jaar.
Zoals de scootmobieltocht die we organiseerden en die niet doorging en toch weer wel.
Ook over de plannen die we hebben voor het komend jaar wat de scootmobieltocht betreft.
In maart organiseerde het PGZ een informatiemiddag voor mensen die gebruik (gaan) maken van
een rollator. Sandra van Gerwen, ergotherapeute, vertelde op geanimeerde wijze wat er allemaal
fout kan gaan met dat toch o zo handige hulpmiddel. De belangstelling voor deze middag viel
jammer genoeg wel wat tegen.
We deden meer. Zo hadden we ook dit afgelopen jaar overleg met wethouders en beleidsambtenaren
over o.a. toegankelijkheid. Toegankelijkheid van openbare gebouwen, maar ook toegankelijkheid
‘op straat’. Zijn trottoirs wel breed genoeg, hoe veilig kun je als scootmobieler/rolstoeler of visueel
gehandicapte over straat?
Ook verdiepten we ons in de nieuwe Wmo verordening. Gaven onze mening hierover door via de
Wmo adviesraad. Aan de eigen bijdrage was helaas niet te ontkomen. Toch bleken er op andere
(kleinere) zaken nog wel wat dingen binnen te halen.
Verder hielden we u middels onze nieuwsbrieven op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied
van gezondheidszorg. Maar ook van zaken die in onze eigen gemeente speelden en spelen wat
betreft de Wmo.
U kunt ons altijd bellen of mailen als u vragen hebt. Dat gebeurde dus ook regelmatig het afgelopen
jaar. Meestal konden we uw vragen naar tevredenheid beantwoorden.
Zoals gezegd aan het begin van deze nieuwsbrief: het is de laatste van dit jaar. Hoewel we er graag
een gezellige en leuke brief van hadden gemaakt, ontkomen we er niet aan om juist nu aandacht te
geven aan het onderwerp dat iedereen in zijn greep lijkt te houden. De bezuinigingen. Onze
nieuwsbrief staat er noodgedwongen vol van. Onnodig dus om er hier al op in te gaan.
Tot slot: zo eens in de zes weken vergadert het PGZ, dit jaar in de Batavier, komend jaar in de
Meander. Vergaderen is een wat zwaar woord voor de gezellige en vooral nuttige bijeenkomsten.
We delen daar informatie, wisselen ervaringen uit en zoeken naar oplossingen voor problemen die
we signaleren.
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Uw ervaring, uw verhaal telt. Laat uw
stem horen en praat en denk mee!
Langs deze weg wil ik u alvast en ondanks alle sombere berichten toch een heel goed 2012
toewensen. Met vriendelijke groet,

Els Stortenbeker
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Scootmobieltocht

De berichten voor zaterdag 28 augustus gaven niet veel hoop dat het droog zou blijven.
Heel de week regende het al, niet zomaar een klein buitje maar grote hevige hoosbuien. Daar wil je
niet graag in rijden. Daarom heeft het bestuur vrijdags het restaurant afgezegd, anders zit je zomaar
met 60 appelpunten, dat is teveel van het goede. Vervolgens werd St. Evenement afgebeld en alle
deelnemers.
Iedereen vond het erg jammer dat de tocht niet doorging maar begreep het wel.
De eerste mooie dag heeft Elly gevraagd wie alsnog een middag wilde rijden. Samen met Piet
hebben ze een groepje van 6 begeleid met Diny als hulp met oversteken.
Ze hebben dezelfde tocht gereden en koffie gedronken, het was erg gezellig. Piet heeft de tocht ook
nog een keer gereden met een mevrouw, en op 27 september zijn ze weer met een groepje gegaan
en fietsten ook twee partners mee om het verkeer te regelen.
Nu hebben we besloten volgend jaar weer in groepjes te rijden, dit heeft als voordeel dat je ook de
tocht kan aanpassen aan de groep.
Bovendien heeft het verschillende voordelen, je hoeft geen restaurant te bespreken, je rijdt alleen
bij mooi weer en je kan ook door de week rijden. Ook hebben we Beenhakker niet nodig, volgend
jaar moeten we voor hun diensten betalen.
Begin volgend jaar zal er een stukje in de krant verschijnen, personen die graag mee willen kunnen
zich dan opgeven. We kunnen dan op verschillende middagen de tocht rijden en je bent niet
afhankelijk van het weer.
Positief over regiotaxi Groene Hart Hopper
De rekenkamer van Gouda heeft een onderzoek gedaan naar het functioneren van de GHH en een
rapport opgesteld.
De conclusie van het rapport is dat de GHH goed functioneert. Het beeld dat er veel ontevreden
reizigers met klachten zijn, berust onvoldoende op feiten. Daarmee is niet gezegd dat er geen
verbeteringen mogelijk zijn. Reizigers waarderen het systeem met een ruime 7. Het niet op tijd
reizen is wel een punt van aandacht.
Het is echter niet altijd te voorkomen door de onvoorspelbaarheid van het verkeer, de
weersomstandigheden e.d. Uitgangspunt is dat 95% van de ritten op tijd rijden maar dit wordt niet
altijd gehaald. Een betere informatievoorziening en uitleg (waarom te laat, hoe veel te laat e.d.) kan
bijdragen aan een groter begrip onder de reizigers.
Valys
De staatssecretaris van VWS verlaagt het kilometerbudget voor Valys-taxi van 750 naar 450
kilometer. Door deze zoveelste bezuiniging op vervoersvoorzieningen dreigen mensen met een
beperking steeds meer aan huis gekluisterd te raken.
”Het openbaar vervoer is nog lang niet toegankelijk. Toch komt de minister op het onzalige idee om
het kilometertarief te verlagen, waardoor de mobiliteit van mensen met een beperking ernstig wordt
beperkt”, meldt de CG-Raad. “Bovendien staat deze bezuiniging niet op zichzelf. Veel mensen met
een beperking hebben daarnaast ook nog te maken met gemeenten die op vervoersvoorzieningen
bezuinigen. De organisaties wijzen erop dat de verlaging van het kilometerbudget in strijd is met het
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
´´Nederlanders reizen minstens 20.000 km. per jaar door heel Nederland, maar mensen met
een beperking mogen slechts 450 km. reizen, alleen omdat het openbaar vervoer nog steeds
niet goed toegankelijk is.
2

Bezuinigingen

Nederland moet bezuinigen. Maar welke bezuinigingen voelen nu speciaal mensen met een
handicap of chronische ziekte in hun portemonnee en welke wetten veranderen er?
De CG-raad, onze koepelorganisatie die zich inzet voor verbetering van de maatschappelijke positie
van mensen met een handicap of chronische ziekte, is al maanden aan het lobbyen om alle
voorgestelde bezuinigingen af te wenden en te praten met ministers en staatssecretarissen en
natuurlijk de kamerleden. Het zal u niet ontgaan zijn dat er zelfs gedemonstreerd is op het
Malieveld in Den Haag. Mensen in rolstoelen die vanuit het hele land naar Den Haag kwamen en
vaak met moeite hun vervoer konden regelen. Zij werden daarbij gesteund door de vakbonden, de
ouderenbonden en de Kerk in actie.
Het protest ging over de opeenstapeling van bezuinigingen. De stapeling van maatregelen zal voor
sommige mensen heel slecht uitpakken.

Wat is de stapeling?
Het meest geraakt worden mensen door te bezuinigen op het Persoonsgebonden Budget (PGB) en
het kwijtraken van hun PGB.
De overheid is van plan een aantal bestaande regelingen voor chronisch zieken of gehandicapten af
te schaffen. Andere regelingen worden sterk versoberd. Daarbij wordt de eigen bijdrage voor
bepaalde vormen van zorg verhoogd, de zorgtoeslag wordt lager en het eigen risico voor de
zorgverzekering wordt hoger.
Deze maatregel op maatregel betekent een enorme lastenverzwaring voor een kwetsbare groep
mensen: minder inkomen, minder eigen regie, minder begeleiding, en daardoor minder of geen kans
op werk, geen fatsoenlijke opleiding en een minder fijn sociaal leven.
Een ander gevolg van de stapeling is dat veel mensen minder zorg zullen krijgen, of helemaal geen
zorg meer. Het is nog lang niet zeker dat de gemeente alle zorg die ze moet gaan aanbieden wel kan
en zal aanbieden.
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Wat is er aan de hand?
Wmo
Gemeenten krijgen komend jaar 200 miljoen euro minder van het Rijk voor de uitvoering van de
Wmo. Dat moet voor een groot deel komen uit een beperking van het PGB voor huishoudelijke
hulp. Maar het Rijk denkt bv ook aan het inzetten van klussendiensten of burenhulp in plaats van
individuele zorg.

Kortingen
Gemeenten krijgen daarnaast ook met andere kortingen te maken:
1.2 miljard minder in het gemeentefonds en ook minder geld voor bijvoorbeeld de Wet Werk en
Bijstand (Wwb), de Wet arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten (Wajong) en Wet sociale
werkvoorziening (Wsw). De Wmo is één van de grootste posten op de gemeentebegroting. Als de
gemeente moet bezuinigingen wordt daarom al snel gedacht aan het terugbrengen van de kosten van
de Wmo. Gemeenten moeten wel dezelfde Wmo-taken uitvoeren als voorheen. Dat heeft tot gevolg
dat de meeste gemeenten (ook de gemeente Zuidplas) een eigen bijdrage zal vragen voor
verstrekking van voorzieningen als woningaanpassingen, huishoudelijke hulp of
vervoersvoorzieningen. Gemeenten gaan ook meer beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid
van mensen die hulp nodig hebben. Zij zullen meer een beroep moeten doen op elkaar en elkaars
problemen oplossen.
De gemeenten gaan ook op een andere manier werken en wel volgens het idee van de Kanteling.
Door op een andere manier te werken en te denken, staat de vraag van de cliënt centraal en zoeken
cliënt en consulent samen naar een oplossing, dit is het zogenoemde “keukentafelgesprek”. De
consulent komt bij de cliënt thuis (na toestemming van de cliënt) en kan dan ook de woonsituatie
bekijken. Zo denkt men te voorkomen dat de verkeerde voorziening wordt geleverd. Het doel is
altijd het bevorderen van de zelfstandigheid. Het is dus belangrijk dat de cliënt van te voren goed
nadenkt over wat hij/zij zèlf wilt en vooral wat hij met de voorziening wil doen. Tip: zorg dat een
goede bekende (familie of vriendin) bij het gesprek aanwezig is, twee horen meer dan één, maar kan
ook aanvullen.
Het gebeurt steeds vaker dat voorzieningen, die voorheen en door mensen met een beperking
gebruikt werden, nu algemeen gebruikelijk zijn en niet meer vergoed worden.
b.v. elektrische fiets. Als de voorziening medisch noodzakelijk is en u kunt deze niet betalen dan
behoort deze gewoon vergoed te worden.
Een eigen bijdrage kan dus een zware last gaan worden. Het mag niet zo zijn dat mensen weer
afhankelijk worden van andere mensen of caritatieve instellingen en kerkelijke diaconieën, dan
gaan we terug naar vroegere tijden.
Het PGZ en andere belangenorganisaties zijn van mening dat de solidariteit van het zorgstelsel
danig in het gedrang komt. Het is inmiddels pijnlijk duidelijk geworden dat de rekening voor de
bezuinigingsmaatregelen in de zorg voor een belangrijk deel komt te liggen bij thuiswonende
chronisch zieken en gehandicapten. Het blijkt dat 85% van de mensen met een beperking thuis
woont en de overige verblijven in een verpleeg-of verzorgingshuis.
Belangenorganisaties hebben de noodklok al geluid en zij zullen dan ook blijven volgen wat de
gevolgen van al deze maatregelen zijn.
Bezuinigingen in de Wmo bieden mogelijk ook kansen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat
mensen met beperking veel beter kunnen deelnemen aan algemene voorzieningen, als vervoer,
scholen, buurtwerk etc. Als meer mensen gewoon mee kunnen doen, zijn er uiteindelijk ook minder
kosten nodig voor speciale voorzieningen.
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Wijzigingen PGB

Ruim 90% van de mensen die een PGB hebben, raken dit kwijt.
Dat kunnen ouderen, gehandicapten en chronisch zieken zijn die hulp nodig hebben bij b.v. wassen
en aankleden en de toiletgang. Maar ook kinderen met bijvoorbeeld autisme of andere psychische
problemen. Inmiddels zijn er ongeveer 130.000 mensen met een PGB en stijgen de kosten te hard.
Met het verdwijnen van het PGB gaat een waardevol zorgaanbod verloren voor zorgvragers voor
wie de reguliere zorg geen alternatief heeft.
De nieuwe regeling gaat 2014 in.
Maar per 1 januari 2012 vallen nieuwe PGB houders direct al in de nieuwe regeling.
Dit is de nieuwe vergoedingsregeling mét het 10-uurscriterium. Wat dat precies inhoudt zal de
komende tijd duidelijk moeten worden.
Een van de grote vragen is of de PGB houder nog wel zijn eigen zorgverlener kan kiezen en
daarmee de eigen regie over zijn eigen leven kan houden.
Wilt u de ontwikkelingen volgen op dit gebied dan gaat u naar www.persaldo.nl., Per Saldo is de
belangenorganisatie voor PGB houders en werkt dagelijks hun website bij.
Voor wie verandert er niets? De ruim 13.000 (10%) mensen die thuis wonen hoewel ze een indicatie
voor een instelling hebben, zij krijgen het geld op hun bankrekening en kunnen de noodzakelijke
zorg zo blijven organiseren als ze nu doen. Ze krijgen zelfs een wat ruimer budget(+5%).
Het kabinet heeft te maken met fors stijgende zorguitgaven. Als antwoord hierop neemt het kabinet
maatregel op maatregel. De patiëntenorganisaties vinden dat het Kabinet met deze aanpak geen
blijk geeft van visie op hoe ze wil komen tot een verdeling van zorg die past bij de zorgvraag.

De stapeling van maatregelen
Chronisch zieken en gehandicapten zullen te maken hebben of krijgen met de volgende
maatregelen:
 Het afschaffen van het persoonsgebonden budget (pgb) voor mensen die geen indicatie voor
verblijf in een instelling hebben.
 De Wajong gaat op slot voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Zij komen, als ze geen werk
vinden, in de bijstand, inclusief huishoudens- en vermogenstoets.
 De Wajonguitkering gaat omlaag naar 70% van het minimumloon. Dit geldt voor mensen
die kunnen werken, maar geen werk hebben.
 Het aantal plaatsen in de sociale werkvoorziening (Wsw) gaat drastisch omlaag van 90.000
naar 30.000 arbeidsplekken.
 (Hogere) eigen bijdragen voor AWBZ-zorg, de Ggz en de ondersteuning die gemeenten
leveren vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 Mensen in een intramurale instelling zullen zelf de huur moeten gaan betalen. Ook
hulpmiddelen en andere voorzieningen waarvan gebruik gemaakt wordt in de instelling
komen voor eigen rekening.
 Begeleiding vanuit de AWBZ gaat over naar gemeenten. Begeleiding is bedoeld voor
mensen met een matige tot zware beperking, veroorzaakt door ziekte, handicap of leeftijd.
Het gaat daarbij om mensen die nog zelfstandig wonen. Te denken valt aan begeleiding bij
het op orde houden van de administratie of begeleiding bij dagelijkse activiteiten die nodig
zijn om mee te kunnen doen. Ook dagbesteding, en het vervoer van en naar die
dagbesteding, valt onder begeleiding.
 Het decentraliseren van de MEE-middelen naar de Wmo. Daardoor komen de continuïteit
en kwaliteit van de onafhankelijke professionele cliëntondersteuning in gevaar.
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 De verlaging van de zorgtoeslag en de verhoging van het eigen risico voor de
zorgverzekering.
 De verdere verschraling van het basispakket; maagzuurremmers, fysiotherapie, dieetadvies
en psychische hulp verdwijnen uit het pakket. Deze zorg is vanaf volgend jaar waarschijnlijk
alleen nog verzekerbaar via de - duurdere - aanvullende verzekering.
 Er wordt bezuinigd op passend onderwijs. De bezuinigingen zorgen voor een afbraak van
het onderwijs aan kinderen met een beperking.
 Het rugzakje voor zorgleerlingen verdwijnt.
 Verlaging bijzondere bijstand.
 Hogere kosten vervoersregelingen.

Al met al leidt dit tot een enorme inkomensachteruitgang bij chronisch zieken en
gehandicapten.

Eigen bijdrage AWBZ en WMO inkomensafhankelijk
Vanaf 1 januari 2013 gaan rijkere Nederlanders meer betalen aan eigen bijdrage voor de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Tot nu
toe betaalt iedereen evenveel. Vanaf 2013 zal 4% van het box 3-vermogen bij het bijdrageplichtige
inkomen extra worden meegeteld.

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten inkomensafhankelijk
Chronisch zieken en gehandicapten maken extra kosten in vergelijking met andere groepen en
daarom vond het kabinet inkomensondersteuning voor deze groep van belang. Voorheen konden
mensen buitengewone uitgaven voor onder andere ziekten via de fiscus terugkrijgen. Slechts de
helft van chronisch zieken en gehandicapten maakten gebruik van deze aftrekpost. Daarom heeft het
kabinet eind 2008 een nieuwe regeling ingevoerd om zo groep chronisch zieken en gehandicapten
juist doelgericht te bereiken en zo financiële ondersteuning te bieden. Toen werd de Wet
tegemoetkoming gehandicapten en chronisch zieken, de Wtcg, ingevoerd. Mensen die hiervoor in
aanmerking komen krijgen automatisch geld terug via het Cak. Een paar jaar later wordt de wet
alweer alweer veranderd.
De tegemoetkoming die chronisch zieken en gehandicapten krijgen voor de extra kosten die zij
maken, wordt vanaf 2012 inkomensafhankelijk. De ministerraad heeft ingestemd met aanpassing
van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).
Tot nu toe werd geen rekening gehouden met de financiële draagkracht. Daardoor kregen ook
mensen met relatief hoge inkomens een tegemoetkoming voor extra gemaakte kosten vanwege hun
ziekte of handicap. Door de tegemoetkoming inkomensafhankelijk te maken, blijft de deze bestaan
voor mensen die haar het meest nodig hebben.
Afhankelijk van huishoudinkomen
De tegemoetkoming vervalt bij de volgende inkomensgrens
•

alleenstaanden met een inkomen boven €24.570

•

paren met een gezamenlijk inkomen boven €35.100
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Eenvoudig leesbaar Wmo-boekje nu ook in de winkel
Hulp vragen bij gemeente
In ‘Met de Wmo doet iedereen gewoon mee’, staat hoe mensen hulp kunnen vragen bij de gemeente
en hoe zij mee kunnen praten over de Wmo. Het boekje is gemaakt voor mensen die moeite hebben
met lezen en begrijpen. Het bevat korte zinnen, grote letters, verhelderende illustraties en pakkende
voorbeelden.

In het voorjaar van 2011 presenteerde VCP het boekje ‘Met de Wmo doet iedereen gewoon mee’. In
dit boekje wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op een eenvoudige manier
uitgelegd. Het boekje is er gekomen omdat er weinig Wmo-informatie is voor mensen die moeite
hebben met lezen. De Wmo-uitgave is door veel mensen enthousiast ontvangen.
Bestellen: Het Wmo-boekje is voor € 9,- te koop in de boekhandel,
ISBN 978-90-441-2800-0., maar is ook via de webwinkel van de CG/raad
http://www.cg-raad.nl/actueel/publicaties/index.php

Meldactie vanaf 1 januari 2012
Wat kunt u zelf doen?
Het bestuur van Platform Gehandicapten Zuidplas wil weten wat de stapeling van maatregelen en
eigen bijdragen betekent voor het dagelijks leven van mensen.
We willen weten wat mensen die nu gebruik maken van de begeleiding binnen de AWBZ van die
begeleiding vinden.
We willen weten op welke manier de gemeente informatie geeft over de begeleiding en de
veranderingen die er gaan komen bij de begeleiding.
Wat doen we met de resultaten?
We bundelen uw boodschap en bieden deze aan de landelijke (in samenwerking met Zorgbelang) en
gemeentelijke politiek aan. Zo laten we zien dat de stapeling van bezuinigingsmaatregelen in de
praktijk hard aankomen.
We hebben uw hulp nodig
Heeft u te maken met een van deze maatregelen? Of kent u iemand in uw naaste omgeving die
ermee te maken heeft? Krijgt u Wmo of AWBZ-begeleiding? Of verwacht u dat u per 1 januari
2012 Wmo of AWBZ nodig heeft? Help ons en doe mee aan onze meldactie.

“Kosten in de zorg worden alleen lager door deelname van gehandicapten en chronisch zieken
aan de samenleving.”
7

Meningen en ervaringen op www.zuidplasactief.nl
Op www.zuidplasactief.nl hebben wij een eigen groep onder de naam Platform Gehandicapten
Zuidplas. Daar kunt u uw eigen mening geven over wat de stapeling van maatregelen voor u of uw
naaste betekent. U kunt op deze website ook uw ervaring met anderen delen.
U moet wel lid worden (gratis)van Zuidplasactief voordat u aan de discussie kunt deelnemen.
Natuurlijk hopen wij dat iedereen met een beperking en iedereen die zich betrokken voelt bij
mensen met een beperking zich aansluit bij de groep van PGZ.
Is PG Zuidplas iets voor u?
Heeft u zelf een beperking in welke vorm dan ook of kent u iemand in uw directe omgeving die
hiermee te maken heeft? Bent u geïnteresseerd en wilt u meepraten en meedenken over zaken zoals
Wmo-voorzieningen voor mensen met een beperking, toegankelijkheid van openbare gebouwen of
mogelijkheden voor sport en ontspanning in Zuidplas?
Dan bent u van harte welkom bij het PG Zuidplas!
We kunnen altijd nieuwe, enthousiaste mensen gebruiken, vooral uit Zevenhuizen zoeken we
mensen!
Meldt u aan met het contactformulier op de website. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u
op. Natuurlijk kunt u ook één van onze bestuursleden bellen.

Bezoek ook eens onze vergaderingen !
Het PGZ houdt regelmatig openbare vergaderingen waar zaken op tafel komen
die mensen met een beperking aangaan. Bent u zelf zo iemand of bent u
geïnteresseerd in de materie, dan bent u van harte welkom om mee te denken en
te praten. De vergaderingen worden aangekondigd in de streekbladen en op de
kabelkrant.
Reageren

Wilt u reageren op de nieuwsbrief of uw ervaringen met de Wmo vertellen dan kunt u
terecht bij het bestuur of per e-mail bestuur@pgzuidplas.nl
Telefoonnummers bestuur:
Els Stortenbeker (voorzitter)
Jeanne van der Leek (secretaris)
Elly van der Kruijt (penningmeester)
Joke Verdoold (Moordrecht)

tel. 0180-399385
tel. 0180-319729
tel. 0180-317515
tel:0182-373396.

Adreswijziging
Wilt u bij verhuizing de nieuwsbrief blijven ontvangen?
Geef dan uw nieuwe huisadres aan het secretariaat door.
Heeft u een nieuw email adres, vergeet dan ook niet om dit aan ons door te geven.
Als u een computer heeft, wilt u dan uw email-adres doorgeven, zodat wij in het vervolg de
nieuwsbrief per e-mail kunnen versturen. Dat scheelt ons veel geld en werk, ook wij moeten
bezuinigen. Bovendien kunnen wij u vaker een e-mail sturen als er nieuws is.
Bezoek ook eens onze website http://www.pgzuidplas.nl
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