Jaarverslag 2011
Voorwoord
Het Platform Gehandicapten Zuidplas (PGZ) bestaat al ruim 15 jaar (met de komst van de
Wet voorzieningen gehandicapten) 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 12 mensen actief. Door dit grote aantal worden alle facetten van
het hebben van de verschillende handicaps of chronische ziekte belicht. Al deze mensen
hebben immers of zelf een handicap of hebben er mee te maken in hun directe omgeving.
Diverse patiëntenorganisaties zijn 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 zij zich in wet en regelgeving op dit gebied, o.a. door het bezoeken van
informatiebijeenkomsten, bijhouden van nieuws via internet en het lezen van lectuur.
Daarnaast zijn er contacten met de gemeente door een halfjaarlijks overleg met de
wethouder voor Wmo zaken en toegankelijkheid of met ambtenaren en uiteraard is het
PGZ ook vertegenwoordigd in de Wmo-adviesraad.
Het bestuur.
De samenstelling van het bestuur was in 2011 als volgt:
Mw. E. Stortenbeker-Tol - voorzitter
Mw. B. van der Leek – Borst - secretaris
Mw. E. van der Kruijt- Greeven - penningmeester
Mw. J. Verdoold – Platform gehandicapten en ouderen Moordrecht
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
Mw. M. Brouwer
plus een aantal mensen die graag op de hoogte blijven en ons verslag ontvangen en op
afstand meedenken of praten.
namens:
– reumapatiëntenvereniging Nieuwerkerk aan den IJssel e.o.
– 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: een toegankelijke samenleving op alle
terreinen van het maatschappelijk leven.
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, begeleiding 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 die nergens vergoed worden en
eigen bijdragen vanuit verschillende wetten zoals de zorgverzekering, de AWBZ en de
WMO. Deze kosten zijn van negatieve invloed. vooral bij de lagere inkomens. Echter, ook
bij bij een hoger inkomen kunnen deze extra kosten zwaar drukken op het budget, zeker in
gezinnen met kinderen.
Hierdoor kunnen mensen niet altijd deelnemen aan de samenleving wat wel met de komst
van de Wmo werd bedoeld.
Gelijke Behandeling
Als kader voor de lokale belangenbehartiging richt het PGZ zich op de VN-Standaardregels voor gelijke rechten.
Subsidie
De gemeente stelt jaarlijks 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
Ondanks de bezuinigingen op de subsidies voor verenigingen kan het PGZ toch weer
rekenen op subsidie in 2012. Wij zien dit als een blijk van waardering voor ons werk.
In 2011 is er tweemaal overleg geweest met wethouder WMO en eenmaal samen met
wethouder van Ruimtelijke Ordening.
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1. PGZ is betrokken bij de volgende onderwerpen:
Vervoer
Leerlingenvervoer
Mw. B. Hallie blijft hierbij het aanspreekpunt, zij onderhoudt contacten met ouders en met
de wethouder.
Groene Hart Hopper
De heer H. Hussaarts heeft namens cliënten zitting in de klankbordgroep van de GHH en
in de klachtencommissie van de GHH.
Sociale begeleiding in de GroeneHartHopper blijkt in de behoeften te voorzien.
Openbaar Vervoer
Alle buslijnen in Nederland dienden in 2010 toegankelijk te zijn voor mensen met een
beperking. De bussen zijn steeds meer toegankelijk, maar het in-en uitstappen is nog een
probleem daar de perrons niet of niet adequaat zijn aangepast. Dit is ook in Zuidplas het
geval. Ook de treinen en perrons zijn nog niet overal toegankelijk.
Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente dit in hun overleg met de provincie en de
NS te betrekken. Als het OV is aangepast kunnen meer mensen met een beperking er
gebruik van maken en maken zij minder gebruik van het CVV. Dit spaart kosten voor de
gemeente. Dit is met Wethouder Hazelebach besproken. Er is sindsdien niets meer
vernomen.
Toegankelijkheid
Het park is op de schop gegaan. De 1e fase is klaar. De gaten in de weg en de drempels
bij de bruggetjes zijn verbeterd.
De trap en de leuning bij het station zijn verbeterd.
Sporthal
Toen de sporthal klaar was mochten we de tekeningen zien. Er kon dus niets meer
veranderd worden. Alleen de draairichting van de deur van het gehandicaptentoilet is
veranderd. Het PGZ betreurt het dat er bij de realisatie van deze nieuwe, mooie sporthal
niet meer geïnvesteerd is in aanpassingen voor de gehandicapte sporters.
Informatie door gemeente
Er zijn door de gemeente informatiebijeenkomsten gehouden over de eigen bijdrage voor
voorzieningen. Sommige mensen hadden hier wel begrip voor, maar konden toen nog niet
het geheel aan eigen bijdragen overzien wat hun te wachten staat in het nieuw jaar. Vooral
de maximale eigen bijdrage voor de Wmo- voorzieningen valt mensen die nog niets
betalen voor huishoudelijke hulp,erg tegen. Daarbij komen nog eens de hoge eigen
bijdrage voor de ziektekostenverzekering en de kosten die alleen via de aanvullende
verzekering vergoed worden.
Mensen met een handicap en chronisch zieken worden hierdoor financieel getroffen, zij
hebben immers veel zorgkosten.
Woonvisie
Het PGZ heeft 2 maal deel genomen aan het woonplatform om te komen tot een
woonvisie. Het PGZ heeft aandacht gevraagd voor wonen, zorg en welzijn.
Het is belangrijk dat bij het bouwen van een nieuwe woonwijk al bij het ontwerp rekening
gehouden wordt met mensen en kinderen met een beperking. Dit geldt voor zowel de
woningbouw als de toegankelijkheid van de woonomgeving. Ook welzijnsactiviteiten
moeten in een nieuwe wijk mogelijk zijn.
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Stichting Oogfonds Nederland
Ook in 2011 is er weer gecollecteerd voor het oogfonds.
Oogziekenhuis
Tot onze verbazing werden er geen geleide- en hulphonden meer toegelaten in het
oogziekenhuis. Els Stortenbeker heeft contact opgenomen met het bestuur van het
ziekenhuis. De volgende dag al werd er excuus aangeboden en werd het protocol
aangepast. Er was sprake van een communicatiestoring.
Vrijwilligersavond
18 maart heeft de gemeente een vrijwilligersavond gehouden in Moerkapelle.
Organisaties konden zich hier presenteren en netwerken.
De heer P. Molenaar en mw. E.van der Kruijt waren bij verrast dat zij de vrijwilligersprijs
kregen.
GIPS (Gehandicapten Informatie Project Scholen)
Els Stortenbeker heeft meegewerkt aan project GIPS van het Platform Gehandicapten
Waddinxveen. Groep 7 van de basisscholen in Waddinxveen worden bezocht door een
ervaringsdeskundige. Doel is om kinderen kennis te laten maken met mensen met een
handicap. Mensen met een handicap vertellen wat het betekent oom gehandicapt te zijn.
Aanwezig zijn: iemand in een rolstoel, iemand met een blindengeleidehond, iemand die
doof is en praat met een doventolk in gebarentaal.
Mantelzorgsteunpunt
Op 1 oktober werd het mantelzorgsteunpunt feestelijk geopend, PGZ deelnemers waren
hierbij aanwezig.
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2. Contacten met de achterban/activiteiten
Informatiemiddag
23 maart is een informatiemiddag gehouden in de Meander over de aanschaf en gebruik
van de rollator. Sandra van Gerwen, ergotherapeut, hield een inleiding. Daarna gaf zij
individueel ondersteuning bij het opstaan en lopen met een rollator.
Scootmobielcursus
Als men zich onzeker voelt op de scootmobiel kan men individueel praktijklessen krijgen
van de heer P. Molenaar. Voor de scootmobiel gelden ook verkeersregels. Piet heeft het
afgelopen jaar in de vier kernen een scootmobiel cursus gegeven en personen individueel
begeleid met het rijden met de scootmobiel.
Scootmobieltocht
De jaarlijkse scootmobieltocht was op 27 augustus. 50 mensen en begeleiders hadden
zich opgegeven. Helaas regende het al heel de week en zag het er niet goed uit. Daarom
werd de avond tevoren de tocht afgeblazen.
Daarna zijn er tochten met kleine groepjes gemaakt bij mooi weer. Dit is goed bevallen en
het plan is om dat volgend jaar weer te doen.
Informatiemarkt
De bibliotheek organiseerde een informatie /gezondheidsmarkt, hieraan heeft PGZ deel
genomen. Door de bezoekers werden vragen gesteld.
Sportdag
mw. E. van der Kruijt heeft de sportmiddag namens PGZ bezocht.
De heer P. Molenaar heeft een parcours uitgezet voor scootmobielen.
Nieuwsbrief
PGZ heeft drie nieuwsbrieven uitgegeven.
Een deel wordt verstuurd per email en een deel per post.
De post wordt rondgebracht door vrijwilligers.
Middag met de ouderenadviseur
Een maal per maand is er koffiedrinken in de Batavier. Namens PGZ zijn mw. E. van der
Kruijt en de heer P. Molenaar aanwezig. Tevens kunnen er vragen worden gesteld.
Individuele ondersteuning
Bij het secretariaat komen regelmatig telefoontjes van mensen die informatie willen.
De secretaris houdt ook contact met enkele mensen die eenzaam zijn en een bezoek op
prijs stellen. Er werden belastingformulieren ingevuld.
Website
Via de website geeft PGZ ook informatie, de website is onderdeel van het VCP.
De heer P. van Zwienen is de webmaster en onderhoudt de website.
Media
Het Kanaal, Hart van Holland en Rotterdams Dagblad plaatsten berichten van PGZ.
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3. Belangenbehartiging lokaal
Wmo-adviesraad
Het PGZ wordt vertegenwoordigd door Mw. E. Stortenbeker en mw. J.Verdoold.
Mw. van der Leek heeft 12 april 2011 de adviesraad na 4 jaar verlaten.
Cliëntenraad Wwb en Wmo-adviesraad zijn samengegaan onder de naam Adviesraad
Zuidplas.
12 april werden de nieuwe leden van de Adviesraad Zuidplas geïnstalleerd.
De drie verordeningen Wmo zijn geharmoniseerd en voldoen aan de nieuwe regelgeving.
PGZ heeft via de adviesraad reacties gegeven op de conceptverordening.
Els Stortenbeker heeft in de zomermaanden veel overlegd met de beleidsambtenaar
over de inhoud van de Wmo verordening en hiermee een belangrijke bijdrage geleverd
aan enkele verbeteringen. Helaas is de invoering van de eigen bijdrage (iets waar het PGZ
moeite mee heeft) wel doorgegaan. (heeft ook zij niet een eigen bijdrage kunnen
voorkomen.)
Zelfs het WMO budget dat in de afgelopen jaren werd gespaard werd met de goedkeuring
van de Raad gebruikt. Ondanks alle mooie verklaringen van de wethouder is het PGZ
hierover zeer teleurgesteld.
Veilig Verkeer Zuidplas
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.
De Batavier
PGZ vergaderde het afgelopen jaar in de Batavier in de bovenzaal. Aangezien beneden
niet op het door ons gewenste tijdstip vergadert kan worden en boven slecht toegankelijk
(te kleine lift, niet te bedienen door mensen met een beperking en op de gang geen
draaicirkel) is, gaan we per 1 januari 2012 naar de Meander.
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4. Onderhouden van contacten met andere organisaties
Netwerkbijeenkomst
De ouderenadviseur organiseert netwerkbijeenkomsten voor organisaties welzijn.
Het PGZ wordt hierbij vertegenwoordigd door mw. E. Stortenbeker.
Deze overleggen worden gevoerd samen met o.a. de Seniorencoöperatie,
Vluchtelingenwerk, Vrijwilligerswinkel, Informele zorg en mantelzorg.
Doel van deze overleggen is om belangrijke informatie onderling uit te wisselen en
zodoende meer inzicht te krijgen in elkaars werkzaamheden. Hierdoor wordt het
gemakkelijker onderling door te verwijzen.
Regionaal Overleg Gehandicapten (ROG)
De platforms komen 4 keer per jaar in Gouda 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, beter luisteren naar
de cliënt en meer maatwerk, de compensatieplicht en de resultaatsverplichting.
.
informatiebronnen
Chronisch zieken en Gehandicaptenraad
Programma Versterking Cliënten Participatie
Zorgbelang
Regionaal Overleg Gehandicapten
Per Saldo
internet websites van ministeries
Ango
Tot slot
De bezuinigingen zijn een bedreiging voor het functioneren van de platforms en andere
welzijnsorganisaties. Per 1 januari 2012 krijgt het VCP geen subsidie meer om de
platforms te ondersteunen. VCP beheert ook de website van de platforms, deze zal dan
ook verdwijnen. Het VCP schreef altijd goede Handreikingen, die zullen we missen.
Ook de CG-raad moet bezuinigen. De gevolgen zullen we gaan merken.
Toch blijven de platforms hun werk doen. In deze tijd van bezuinigingen MOET DE STEM
VAN DE PATIENT GEHOORD WORDEN.
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