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Het Platform Gehandicapten Zuidplas is een organisatie voor belangenbehartiging van mensen,
door mensen en voor mensen met een handicap.
Doelstelling: Het PGZ werkt aan een “Inclusieve samenleving
Het Platform werkt aan een inclusieve samenleving waarin alle burgers kunnen deelnemen aan het
maatschappelijk leven, ongeacht hun beperking van fysieke, verstandelijke of psychische aard.
Gemeenten willen wel een inclusief beleid maar volgen veel langzamer. In hun
verkiezingsprogramma’s hebben een aantal politieke partijen nu toch een inclusief beleid
opgenomen. PGZ vindt dat positief als dat de komende 4 jaar werkelijkheid wordt. Een inclusief
beleid is noodzakelijk bij het realiseren van de nieuwe Wmo 2015.
Inclusief beleid is: een toegankelijke samenleving op alle terreinen van het maatschappelijke leven.
Om dit te realiseren ligt hier een verantwoordelijkheid voor gemeenten, woningcoöperaties,
arbeidsvoorzieningen, bedrijfsleven, onderwijs, verenigingen en andere maatschappelijke
instellingen.
Daarom is het belangrijk dat belangenorganisaties gemeenten e.a. goed laten weten wat er
speelt in het leven van mensen met een beperking én 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.
Voor het bereiken van inclusie is essentieel dat aan de voorwaarden wordt voldaan die realiseren dat
mensen daadwerkelijk kunnen deelnemen aan voorzieningen die “voor iedereen bedoeld zijn.”
Standaardregels VN
De Standaardregels van de Verenigde Naties voor het bieden van gelijke kansen voor mensen met
een handicap of chronische ziekte dienen richtinggevend te zijn bij het ontwikkelen van het
nationale en lokale gehandicaptenbeleid voor mensen met een beperking.
Bestuur
Voorzitter vacant
Mw. B. van der Leek-Borst - secretaris
Mw. E. van der Kruijt- Greeven - penningmeester
Mw. J. G. Verdoold- Platform gehandicapten en ouderen Moordrecht
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Vaste deelnemers:
Mw. B. Hallie
Dhr. R. van de Heuvel
Mw. L. Witjes
Mw. D. Vijn heeft in februari afscheid genomen
Dhr. P. Molenaar
Mw. M. Brouwer
Dhr. E. Veltman
Dhr. T. Kroese heeft december na jarenlange betrokkenheid afscheid van PGZ genomen.
bezoekers
Plus een aantal mensen, die graag op de hoogte blijven en ons verslag ontvangen en op
afstand meedenken of praten.
Helaas zijn er geen deelnemers uit Zevenhuizen-Moerkapelle.
PGZ behartigt de belangen van:
– reumapatiëntenvereniging Nieuwerkerk aan den IJssel e.o.
– alle mensen met een lichamelijke beperking, ouderen en jongeren
– vereniging van blinden en slechtzienden
Subsidie
De gemeente heeft in 2013 subsidie ter beschikking gesteld voor de volgende
activiteiten: belangenbehartiging, contacten met de achterban, contacten met andere organisaties,
deskundigheidsbevordering, deelname aan de Wmo-adviesraad en activiteiten.
Vergaderingen
De vergaderingen van PGZ zijn openbaar, naast de vaste deelnemers komen er ook bezoekers.
Tevens bevorderen deze bijeenkomsten de sociale contacten, men doet kennis op en wisselt
ervaringen uit.
februari2013
Tijdens een vergadering in februari kwam Helene Dronkert van Gemiva om uitleg te geven over de
veranderingen voor de Dagbesteding. Daar het vervoer naar de dagbesteding niet meer wordt
vergoed, is het streven om in iedere woonkern een locatie voor de dagbesteding te openen.
In Nieuwerkerk is dit de locatie in de Brede School in Esse Zoom. Hier is ook al een
kinderdagcentrum van Gemiva. Er waren echter te weinig volwassenen die in aanmerking kwamen
voor deze vorm van dagbesteding en het aanbod van activiteiten was te klein. Na enkele weken
werd de locatie voor volwassenen alweer gesloten.
Maatschappelijk middenveld
Ter voorbereiding op de verkiezingen heeft het CDA het maatschappelijk middenveld uitgenodigd
om ideeën uit te wisselen, gedachten en standpunten die de organisaties bezig houden.
Helaas ging de avond in Moerkapelle wegens gebrek aan belangstelling niet door.
De avond in Nieuwerkerk (21 maart) ging over de overgang AWBZ/WMO en de enorme
bezuinigingen. Helaas waren ook hier weinig organisaties aanwezig en was er geen uitwisseling van
standpunten. Wel waren er veel wethouders vanuit omringende gemeenten en leidinggevenden van
zorginstellingen. De inleidingen en discussies waren anders dan we verwacht hadden, maar wel
boeiend en gaf inzicht in de problematiek waar de gemeenten en zorginstellingen voor komen te
staan. De rondleiding over de boerderij, waar veel jongeren met een GGZ indicatie verblijven, was
interessant.
16 maart vrijwilligersavond in Moordrecht bijgewoond.
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21 maart bijeenkomst voor scootmobielbezitters die mee willen rijden met de aanstaande tochten.
Iedereen kan deze middag zijn/haar wensen kenbaar maken.
21 mei heeft PGZ aan alle verkiezingscommissies van politieke partijen een verkiezingsprogramma
gestuurd met daarin enkele punten die voor mensen met een handicap of chronische ziekte
belangrijk zijn. Slechts 1 partij is hierover met ons in gesprek gegaan, van de overige partijen heeft
PGZ niets gehoord, terwijl PGZ wel vragen heeft gesteld. Vragen over dagbesteding met (zinvolle)
activiteiten en het vervoer er naar toe, over arbeid en inkomensondersteuning.
Verder heeft het PGZ bestuur aangegeven dat zij hoopt dat de regering deze regeerperiode het VNverdrag inzake de rechten van personen met een handicap gaat bekrachtigen en dat de lokale
politiek hier nu al in haar beleid rekening mee houdt. Dit kan o.a. door inclusief beleid te gaan
maken.
Scootmobielcursus
Dhr. Molenaar heeft als oud-instructeur in de vier dorpskernen een scootmobielcursus gegeven en
personen individueel begeleid met het rijden met de scootmobiel.
Het rijden met een scootmobiel wordt vaak onderschat. Vaak weet men niet dat voor het rijden met
een scootmobiel ook verkeersregels gelden. Ook wordt vaak veel te hard gereden. Soms speelt
angst een rol.
Scootmobieltochten
In de maanden juli en augustus zijn er 6 scootmobieltochten gereden onder leiding van Elly van der
Kruijt en Piet Molenaar onder de naam scootmobielzuidplas.nl. Dit is een samenwerking van PGZ
en VVN. Er werd met individuele wensen rekening gehouden.
Deelname aan deze tochten bevordert het onderlinge contact, men deelt kennis en in het
winkelcentrum herkent men elkaar.
De volgende bestemmingen zijn bezocht:
1) naar de Koperwiek in Capelle aan de IJssel,
(2) naar Nesselande rond de Zevenhuizenplas ,
(3) rond de nieuwe roeibaan
(4) naar de boulevard in Nesselande
Toegankelijkheid
Er komt meer aandacht voor de toegankelijkheid. De fietsersbond klaagt nu ook over slechte
fietspaden. Duidelijk wordt dat een goede toegankelijkheid niet alleen voor mensen met een
scootmobiel of rolstoel is, maar voor iedereen. Mensen met een rollator, fietsers, mensen met een
kinderwagen. Speciale aandacht vragen wij nog voor mensen met een visuele beperking.
Onder toegankelijkheid valt ook duidelijk leesbare informatie.
Openbaar vervoer is nog niet voor 100% toegankelijk, hierdoor blijft CVV noodzakelijk.
Mobiliteitsvisie
Twee personen zijn 7 november naar de informatiebijeenkomst over de Mobiliteitsvisie geweest,
waar we ook met de projectleider hebben gesproken over het rapport en toegankelijkheid.
Bericht in krant
Plotseling stond er een bericht in Hart van Holland over het nieuwe beleid van de gemeente over het
uitleenpunt rolstoelen en scootmobielen. PGZ werd hierover niet geïnformeerd door de gemeente
noch door de Adviesraad.
Het is het bestuur niet duidelijk hoe de procedure werkt.
In een brief naar de wethouder zijn hier vragen over gesteld en onze zorg uitgesproken over het
voornemen minder mensen een eigen hupmiddel te verstrekken.
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Vervoer naar dagbesteding
Als gevolg van bezuinigingen in het vervoer AWBZ zijn er klachten over het vervoer naar de
dagbesteding en de financiële gevolgen daarvan. Mensen moesten nu van locatie veranderen en dat
leidde tot grote ontevredenheid. In Nieuwerkerk is de nieuwe locatie voor dagbesteding mislukt,
mensen gaan weer naar Gouda. Zij moeten echter met CVV reizen tegen openbaar vervoersprijs van
het CVV en krijgen hiervoor een te kleine vergoeding van het zorgkantoor. Het gevolg is dat
mensen minder naar de dagbesteding gaan. De gemeente heeft hier geen wettelijke taak maar alleen
een brief versturen met de mededeling dat betreffende personen niet met CVV mogen reizen, is wel
erg gemakkelijk, het zijn tenslotte wel burgers van Zuidplas.
Bijeenkomst
Naar aanleiding van alle onrust rond de dagbesteding nodigden Zorgverzekeraar VGZ en
Zorgbelang de vertegenwoordigers van de platforms in M-H en de instellingen VG uit voor een
bijeenkomst over:
scheiden van wonen en zorg en vervoer naar dagbesteding.
Pilot wijkteam Dorrestein
Het bestuur PGZ is betrokken bij de start van de pilot wijkteam Dorrestein.
De eerste bijeenkomst vond plaats met zorgverleners en vrijwilligers organisaties en ging over de
structuur van de pilot: “ hoe kunnen we met minder geld toch goede zorg blijven leveren?”
“Hoe kunnen zorg en welzijnsvoorzieningen zo goed mogelijk worden ingezet?”
21 mei De tweede bijeenkomst: de vrijwilliger van de toekomst en de randvoorwaarden.
Tot slot de startbijeenkomst in Meander, ambtenaren welzijn van de gemeente gaven een presentatie
over het doel van de pilot. Er was veel belangstelling. Het wijkteam is het eerste aanspreekpunt
voor vragen en problemen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Valys
Het 4e kwartaal mogen cliënten 150 km extra rijden dus totaal 600 km in plaats van 450 km.
In 2014 mogen cliënten ook 600 km. reizen.
Vergadering Regionaal Overleg Midden-Holland
Zorgbelang heeft 2 keer een vergadering georganiseerd voor de platforms in M-H om ideeën uit te
wisselen, informatie te delen, adviezen te geven en standpunten te bepalen. PGZ heeft deze
vergaderingen met 2 personen bijgewoond op 14 februari en 17 oktober.
Bij Zorgbelang is een grote reorganisatie geweest, alle kleine locaties zijn dicht, er is nu een
centrale locatie in Gouda.
Gebundelde Krachten
PGZ heeft zorgen over de bezuinigingen op de hulp bij het huishouden en persoonlijke hulp. Zij
denkt dat er te weinig vrijwilligers zijn, zeker in de vakantieperiode. Mensen met een beperking
willen niet voor alles een beroep doen op hun familieleden en zeker niet op hun buren of kennissen.
Het gaat hier niet om een éénmalige hulpvraag gedurende een korte periode. Maar om hulpvragen
voor de rest van hun leven.
Bekend is dat mensen met een beperking naarmate zij ouder worden een klein sociaal netwerk
hebben.
Adviesraad
De adviesraad heeft advies gegeven over “Gebundelde Krachten”.
Per 1 januari 2013 is er nog maar 1 vertegenwoordiger van PGZ in de adviesraad in plaats van 2
personen en dat voor 4 werkgroepen.
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Het bestuur PGZ vindt dit veel te weinig en er vindt weinig uitwisseling plaats. Bestuur PGZ heeft
wel veel contact met de achterban en veel ervaringsdeskundigheid. Zij signaleren wat er niet goed
gaat in de praktijk.
De adviesraad heeft als taak advies te geven over het beleid, om dat goed te kunnen doen zou er
meer contact moeten zijn met PGZ.
Communicatie met de gemeente cq. wethouder
Er was geen communicatie met de gemeente, een enkele keer via de ambtenaar, om een klacht door
te geven of nadere informatie te vragen. Wij ervaren dat als een verslechtering ten opzichte van
voorgaande jaren.
Ontwikkelen van nieuw beleid zou je in samenspraak met cliënten moeten doen,
zij weten uit ervaring wat voor impact een handicap of chronische ziekte heeft op het dagelijks
leven.
Individuele ondersteuning
Bij het secretariaat komen regelmatig telefoontjes van mensen die informatie willen.
Er werden ook enkele belastingformulieren ingevuld voor minima.
Vrijwilligersbijeenkomst (netwerk)
Twee keer per jaar is er een bijeenkomst bij de ouderenadviseur met alle vrijwilligersorganisaties
met het doel: men weet van elkaar en weet wat de ander doet en men kan elkaar vinden.
Media
Hart van Holland plaatst de persberichten van PGZ.
Nieuwsbrieven
PGZ heeft een nieuwsbrief uitgegeven.
Website www.pgzuidplas.nl
PGZ heeft een eigen website met veel informatie, veranderingen worden goed bijgehouden.
Website www.scootmobielzuidplas.nl
Deze website bevat veel informatie speciaal voor hen die voor het eerst gaan rijden en tips waar je
op moet letten als je een nieuwe scootmobiel wil kopen.
Er staat o.a. informatie op over scootmobieltochten, cursussen en verkeersregels.
De website is een onderdeel van PGZ en van VVN afdeling Zuidplas.
Ieder(in) website: www.iederin.nl
CG-Raad (Chronisch Zieken en Gehandicapten) en Platform VG (Verstandelijk Gehandicapten) zijn
per 1 januari 2014 gefuseerd. De nieuwe organisatie heet Ieder(in). Het is een netwerk voor mensen
met een beperking of chronische ziekte.
PGZ is hierbij aangesloten en ontvangt regelmatig nieuwsbrieven.
Regionaal is PGZ aangesloten bij Zorgbelang M-H.
Zij sturen het kwartaalblad ZOWEL van Zorgbelang en regelmatig nieuwsbrieven.
Per Saldo is een belangenorganisatie voor budgethouders, zij sturen regelmatig nieuwsbrieven en
maandelijks het blad Eigenwijs.
PGZ heeft een abonnement bij de ANGO, zij geven het maandblad Aanzet uit en geven juridisch
advies.
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Hoe kijken wij naar 2014 en 2015?
Bezuiniging mag niet betekenen dat dit ten koste gaat van kwetsbare mensen. Laat een inclusieve
samenleving betekenen dat iedereen kan meedoen, ook financieel.
Wat wordt van de gemeente verwacht?

1. Het behoud van het PGB, zodat een persoon de regie houdt.
Er zijn PGB ambassadeurs actief bij Per Saldo.
2. Toekomst van hulp bij het huishouden onduidelijk. Wie wel en wie niet?
( 50 minuten wordt nu als een uur gerekend)
3. Handhaven hulpmiddelen
4. Positie Wajongers
5. Dagbesteding voor verschillende groepen
6. Communicatie niet via adviesraad, maar direct met wethouder.
7. WTCG ( wet toeslag chronisch zieken en gehandicapten verdwijnt 2015)
( men kreeg 150-500 euro per jaar). Er gaat 263 miljoen naar de gemeenten. De vraag is of
budget voor deze doelgroep blijft.
8. Meedoen aan sport is vaak te duur.
9. Eenzaamheid bestrijden, bij laag inkomen vergoeding voor:
• contributie vereniging
• lidmaatschap bibliotheek
• lidmaatschap sportvereniging
10. Praat niet over mensen als mensen die alleen maar geld kosten. Positief beeld neerzetten van
mensen met een beperking, dit is ook belangrijk bij het begeleiden naar werk.

In deze tijd van bezuinigingen
MOET DE STEM VAN DE CLIËNT GEHOORD WORDEN

Stichting Platform Gehandicapten Zuidplas is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
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