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Wie zijn wij?
Wij zijn het Platform Gehandicapten Zuidplas (PGZ). Het PGZ bestaat al ruim 15 jaar en had tot
november 2009 de naam AGN, Adviesraad Gehandicaptenbeleid Nieuwerkerk aan den IJssel.
Door de komst van de Wmo adviesraad én de fusie was deze naam niet relevant meer, vandaar de
nieuwe naam: PGZ.
Binnen het PGZ zijn zo'n 15 mensen actief. Al deze mensen hebben of zelf een handicap of hebben
er mee te maken in hun directe omgeving. Diverse patiëntenorganisaties zijn hierdoor
vertegenwoordigd in het PGZ. Het PGZ beschikt hierdoor over een grote mate van
ervaringsdeskundigheid.
Het PGZ behartigt de belangen van mensen met een beperking of chronische ziekte.
Daartoe verdiepen wij ons in wet en regelgeving op dit gebied, o.a. door het bezoeken van
informatiebijeenkomsten. Daarnaast onderhouden we contacten met de gemeente door een
halfjaarlijks overleg met de wethouder voor Wmo zaken of met ambtenaren en uiteraard zijn we
ook vertegenwoordigd in de Wmo-adviesraad.
Het bestuur:
De samenstelling van het bestuur was in 2010 als volgt:
Mw. E. Stortenbeker-Tol
Mw. B. van der Leek – Borst
Mw. E. van der Kruijt- Greeven
Mw. J. Verdoold
Deelnemers:
Mw. B. Hallie
Dhr. R. van de Heuvel
Mw. L. Witjes
Mw. D. Vijn
Dhr. H. Hussaarts
Dhr. P. van Zwienen
Dhr. P. Molenaar
Dhr. T. Kroese tot medio 2010
Mw. M. Brouwer
Dhr. A. van der Knijff

–

voorzitter
secretaris
penningmeester
Platform gehandicapten en ouderen Moordrecht

namens:
- reumapatiëntenvereniging
− de ouderenbonden
− de vereniging van blinden en slechtzienden
− verstandelijk gehandicapten
− kinderen
Inclusieve samenleving
Belangenorganisaties zoals PGZ werken aan een inclusieve samenleving waarin mensen met een
beperking op een natuurlijke en vanzelfsprekende wijze kunnen deelnemen aan het maatschappelijk
leven. Inclusief beleid is: de maatschappij werpt geen onnodige drempels op.
Daarom is het belangrijk dat belangenorganisaties gemeenten goed laten weten wat er speelt in het
leven van mensen met beperkingen èn wat voor hen belangrijk is. Oftewel: hoe meer taken
gemeenten krijgen, hoe belangrijker de lokale belangenbehartiging wordt.
Om enkele taken te noemen, de gemeente is verantwoordelijk voor wonen, welzijn, zorg, vervoer,
werk, inkomen, onderwijs, sport en vrije tijd. Belangen voor mensen met een beperking zijn goede
voorzieningen om zelfstandig te kunnen wonen, zich te kunnen verplaatsen, onderwijs te volgen,
en om aan vrijetijdsactiviteiten te kunnen deelnemen of op een andere manier hun tijd zinvol te
besteden. Tevens moet de gemeente de nodige ondersteuning en goede informatie bieden.
Financiën
In het leven van mensen met een beperking spelen de financiën een belangrijke rol. Zij worden
geconfronteerd met allerlei bijkomende kosten vanuit verschillende wetten zoals de
zorgverzekering, de AWBZ en de WMO. Deze wetten bepalen de eigen bijdrage die mensen
moeten betalen.
De gemeente heeft ook bevoegdheid om eigen bijdragen vast te stellen en heeft vaak geen idee
welke zorgen en kosten mensen vaak al hebben. Dit is uiteraard van negatieve invloed op het
inkomen. Gemeenten kunnen hiermee rekening houden. Bezuinigingen van de overheid vormen een
bedreiging voor mensen met een beperking.
Gelijke Behandeling
Als kader voor de lokale belangenbehartiging zijn emancipatie en gelijke behandeling leidende
begrippen. .
Programma VCP richt zich op het invoeren van de VN-Standaardregels voor gelijke rechten op
lokaal niveau.
Subsidie
De gemeente stelt jaarlijks een subsidie aan het PGZ ter beschikking voor de volgende activiteiten
1. overleg met de gemeente
2. belangenbehartiging
3. onderhouden van contacten met de achterban
4. contacten met andere organisaties
5. deskundigheidsbevordering
6. deelname aan de Wmo-adviesraad
PGZ heeft de bijeenkomsten van de gemeente over het nieuwe subsidiebeleid bijgewoond.
Het Platform werkt aan een goede samenwerking en is blij met een bestuurslid vanuit Moordrecht.
Helaas lukt het niet om bestuursleden uit Zevenhuizen-Moerkapelle te krijgen.
Het bestuur verwacht dat de gemeente met het toekennen van subsidie er rekening mee houdt
dat het PGZ nu in 3 gemeenten werkzaam is en er meer vervoerskosten zijn.

1. PGZ is betrokken bij de volgende onderwerpen:
Leerlingenvervoer
Mw. B. Hallie blijft aanspreekpunt in deze. Zij onderhoudt contacten met ouders en met de
wethouder.
Groene Hart Hopper
De heer H. Hussaarts heeft namens de regio zitting in de klankbordgroep van de GHH en in de
klachtencommissie van de GHH.
Sociale begeleiding in de GroeneHartHopper blijkt een succes te zijn.
Openbaar Vervoer
Alle buslijnen in Nederland dienden in 2010 toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking.
Dit is nu niet het geval. Er zijn te weinig perrons aangepast.
De gemeente dient dit in hun overleg met de provincie te betrekken. Als het OV is aangepast
kunnen meer mensen met een beperking er gebruik van maken.
Zorgloket
Dit blijft een punt van aandacht.
Toegankelijkheid
Er is veel aandacht besteed aan de leesbaarheid van drukwerk voor visueel gehandicapten.
We hebben adviezen gegeven voor toegankelijkheid van stemhokjes en het gebruik van
hulpmiddelen voor visueel gehandicapten, zodat zij ook zelfstandig kunnen stemmen.
Er is een gesprek geweest met ambtenaren over de toegankelijkheid.
Stichting Oogfonds Nederland
Marion Brouwer is coördinator van de oogcollecte geworden.
Voor de eerste keer is voor dit doel gecollecteerd.
Vakantiebeurs
Ronald van de Heuvel en Elly van der Kruijt hebben een vakantiebeurs voor gehandicapten
bezocht.
Deskundigheidbevordering
Marion Brouwer heeft een cursus onderhandelen bij Tympaan gevolgd.
Mantelzorgwoning
Elly van der Kruijt is bij de opening van de eerste mantelzorgwoning in Zevenhuizen geweest.
Media
Zowel Het Kanaal als Hart van Holland plaatsen berichten van PGZ

2. Contacten met de achterban/activiteiten
Discriminatiezaken
Bureau discriminatiezaken heeft contact gezocht met ons platform.
PGZ heeft een informatiemiddag georganiseerd over discriminatie van mensen met een beperking
en chronisch zieken met medewerking van Bureau Discriminatiezaken en de gemeente.
Scootmobielcursus
Mensen die zich onzeker voelen op de scootmobiel kunnen individueel praktijklessen krijgen van
Piet Molenaar. Hij heeft het afgelopen jaar in de vier kernen een scootmobiel cursus gegeven en 20
personen individueel begeleid met het rijden met de scootmobiel in de praktijk.
17 personen rijden nu zelfstandig.
Scootmobieltocht
De jaarlijkse scootmobieltocht was op 29 augustus en was weer een succes.
50 mensen deden mee, waaronder ook partners of vrienden..
De tocht ging naar Moordrecht.
De verkeersregelaars van st. Evenement zorgden ervoor dat de tocht veilig verliep.
Informatiemarkt
De bibliotheek organiseerde een informatie /gezondheidsmarkt, hieraan heeft PGZ deel genomen.
Sportdag
PGZ heeft deelgenomen aan de sportdag welke door de gemeente is georganiseerd, om de sport te
promoten voor mensen met een beperking.
Nieuwsbrief
PGZ heeft drie nieuwsbrieven uitgegeven, waarvan één speciale sportuitgave met foto's.
Een deel wordt verstuurd per email en een deel per post.
De post wordt rondgebracht door vrijwilligers.
Algemene Gehandicaptenparkeerplaatsen
Rob uit Moordrecht heeft alle AGP in de Zuidplas in kaart gebracht, er staat nu een lijst op onze
website. Aan de gemeente is gevraagd om alle veranderingen door te geven zodat de lijst up-to-date
blijft.
Spreekuur
PGZ, mw. E. van der Kruijt en/of de heer P. Molenaar zijn aanwezig op de koffie/theemiddag in de
Batavier, deze wordt goed bezocht. Zij kunnen eventuele vragen over het gehandicaptenbeleid
beantwoorden.
Individuele ondersteuning
PGZ geeft informatie en biedt een luisterend oor of bezoekt iemand thuis, biedt hulp aan bij het
lezen of invullen van formulieren.
Er werden belastingformulieren ingevuld.
In het winkelcentrum worden leden van PGZ gemakkelijk aangesproken.
Website
Via de website geeft PGZ ook informatie, de website is onderdeel van het VCP.
Tegenwoordig is er ook een voorleesfunctie.
De heer P. van Zwienen is de webmaster en onderhoudt de website.

3. Belangenbehartiging lokaal
Cliëntenraad Sociale Zaken
De heer H. Hussaarts zit namens het PGZ in de cliëntenraad sociale zaken.
Wmo-adviesraad
Het PGZ wordt vertegenwoordigd door Mw. E.Stortenbeker, mw. B. van der Leek en mw. J.
Verdoold.
Veilig Verkeer Nieuwerkerk
De heer P. Molenaar is contactpersoon tussen het PGZ en VVN en komt op voor de belangen van
mensen met een beperking en ouderen in het verkeer. De toegankelijkheid en veiligheid van straten
en wegen zijn onderwerpen die op de agenda staan.
Meander
In Meander is een medewerker voor welzijnsactiviteiten aangesteld. Hij heeft de leden van PGZ een
rondleiding door Meander gegeven.

4. Onderhouden van contacten met andere organisaties
Netwerkbijeenkomst
Er vond overleg plaats met de ouderenadviseur.
Het PGZ werd hierbij vertegenwoordigd door mw. E. Stortenbeker.
Deze overleggen werden gevoerd samen met o.a. de Seniorencoöperatie, Vluchtelingenwerk,
Vrijwilligerswinkel en Informele zorg.
Doel van deze overleggen is om belangrijke informatie onderling uit te wisselen en zodoende meer
inzicht te krijgen in elkaars werkzaamheden. Hierdoor wordt het makkelijker onderling door te
kunnen verwijzen naar elkaar.
Regionaal Overleg Gehandicapten (ROG)
De platforms komen 4 keer per jaar regionaal bijeen om onderwerpen betreffende het
gehandicaptenbeleid te bespreken. Soms wordt een spreker uitgenodigd om een onderwerp te
bespreken. Zorgbelang organiseert deze bijeenkomsten en levert ook de voorzitter en notulist.
Vertegenwoordiger namens PGZ: mw. E. van der Kruijt.
Versterking Cliënten Positie (VCP)
Consulenten van deze organisatie voorzien de gehandicaptenplatforms van informatie door het
aanbieden van een maandelijkse nieuwsbrief en een informatiemiddag. Veel aandacht werd besteed
aan veranderingen in de Wmo : de Kanteling, de compensatieplicht en de resultaatverplichting.
.
informatiebronnen
Chronisch zieken en Gehandicaptenraad
Programma Versterking Cliënten Participatie
Zorgbelang
Regionaal Overleg Gehandicapten
Per Saldo
internet
Tot slot
Voor 2011 zijn er flinke bezuinigingen aangekondigd. De gemeente gaat de drie verordeningen
harmoniseren. Het PGZ zal er op toezien dat mensen met een beperking er niet (teveel) op achteruit
gaan. Zij moeten mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfredzaam zijn.
Als zij niet zelfredzaam zijn, is participatie niet mogelijk.
Volgens de CG-raad beloofde de Wmo gehandicapten en ouderen een beter zorgbeleid en meer
invloed op beleidmakers. Er wordt ook gedecentraliseerd om kosten te besparen.
Er zijn weinig sportactiviteiten voor gehandicapten en ouderen in de Zuidplas. Daarom moet het
zwembad in Zevenhuizen behouden blijven, veel mensen uit onze doelgroep maken er gebruik van.

