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Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

BEZUIN IGINGEN…..
Dit kabinet heeft grote veranderingen aangekondigd die mensen met een
uitkering zwaar zullen treffen. Tot voor kort zijn concrete plannen
uitgebleven, echter nu beginnen de eerste voorstellen bekend te worden. Zo
wil het kabinet alleenstaanden met een AOW korten als verdienende
kinderen bij hen wonen. Bij de bepaling van de hoogte van een uitkering
kan ook het inkomen van kinderen mee gaan wegen, ook als zij scholier zijn
en een bijbaantje hebben. Zo is het ook te verwachten dat het kabinet de
gemeente dwingt om de declaratieregeling tot slechts 110% van het
minimum loon toe te kennen en niet meer tot 120% zoals nu.
Het UWV zal sterk moeten krimpen wat natuurlijk consequenties zal
hebben voor de hulp die het verleent bij het vinden van werk.
Ook de PGB staat zwaar onder druk, wat voor veel zorgontvangers een
zware dobber zal worden. Hoe het uit zal pakken is nog niet bekend, maar
op allerlei niveaus zijn er protestacties en petities om de maatregelen af te
zwakken.
Gelukkig kan geconstateerd worden dat er binnen het CDA een sterke
stroming aan het ontstaan is die de voorstellen niet zonder meer zal
accepteren.
…..TREFFEN OOK WOERDENSE Wmo-GEBRUIKERS
De afgelopen tijd is er veel te doen geweest om bezuinigingsmaatregelen
voor de Woerdense samenleving op tafel te krijgen. Ook de burger kon
ideeën spuien op de website www.ikbenwoerden.nl Op 9 mei was er een
informatieavond georganiseerd op het stadhuis, waar burgers en instellingen
in contact konden treden met de wethouders om over deze materie te
spreken. Het was een drukke avond en wat wel duidelijk werd is dat de
bezuinigingsvoorstellen die onze doelgroep treffen niet mis zijn. Samen met
de Wmo-Raad en diverse andere instanties hebben wij een advies

geschreven aan het gemeentebestuur om de maatregelen te verzachten en in
ieder geval de gevolgen hiervan voor onze doelgroep duidelijk te maken.
Immers, het gaat niet alleen om deze bezuinigingsmaatregelen, maar in de
afgelopen jaren zijn er ook van overheidswege, belastingdienst,
zorgverzekeringen en op gemeentelijk niveau al de nodige regels
aangescherpt, bezuinigingen ingevoerd c.q. aftrekposten afgeschaft. Er
vindt dus een stapeling van bezuinigingen plaats, terwijl de uitkeringen
nauwelijks verhoogd zijn en zeker geen gelijke tred houden met de extra
kosten die dit met zich meebrengt. Daarbij komen nog de verborgen extra
kosten die mensen met een beperking maken. Wij hebben op 15 juni
ingesproken bij de Commissie Middelen van de gemeenteraad Woerden om
dit duidelijk te maken en om te proberen de voorgestelde maatregelen te
verzachten. U kunt onze presentatie nalezen op www.mimaxwoerden.nl
Wij hopen van harte dat de voorgestelde bezuinigingen tot het absolute
minimum zullen worden teruggedraaid en dat de positie van MIMAX als
adviesorgaan voor het gemeentebestuur van Woerden naast de
belangenbehartiging voor de Woerdense burger met een beperking,
gehandhaafd zal blijven.
BESTE GISSERS,
(GEHANDICAPTEN INFORMATIE SCHOLEN – WOERDEN)
Gisteravond 15 juni ben ik naar de vergadering geweest van de Commissie
Middelen bij de gemeente Woerden n.a.v. de oproep van Mimax. Er was
spreekrecht bij deze vergadering en tal van stichtingen en organisaties, die
geen of minder subsidie gaan krijgen door bezuinigingen binnen de WMO,
hebben ieder 5 minuten gekregen om aan de kaak te stellen welke gevolgen
dit zal hebben voor hun doelgroep. Een aantal grote waren er ook zoals het
klooster, waarvan de directeur een betoog hield tot ver over de 5 minuten
over de cultuur in Woerden en die moet vooral in stand gehouden worden.
Ik noem nog: FNV lokaal, De VVV en de bibliotheek, Stichting Welzijn, 2
afgevaardigden van de zwembaden in Harmelen en Woerden en anderen.
Mimax was er dus voor de gehandicapten en beperkten, Ik moet zeggen dat
hun verhaal het duidelijkste overkwam met een beamer-presentatie om het
visueel te maken. Ik kon naar deze vergadering gaan, omdat ik een tolk

(Tina van Dijk) heb kunnen strikken. Maar ik had eerlijk verwacht dat er
meer mensen van GIS zouden zijn. Sowieso had ik meer gehandicapten
verwacht. Er waren er een handjevol, denk ik. De bezuinigingen raken
vooral de zwakkeren onder ons en dat gaat mij aan mijn hart.
Tja het wordt moeilijk voor de commissie om een enkele stichting of
organisatie toch te honoreren door subsidie te geven. Ik weet ook niet hoe
de besluitvorming vervolgens zal gaan, of dat de commissie waar
raadsleden inzitten, die gekozen zijn, een advies uitbrengt.
Om 22 uur was er een pauze ingelast en waren alle sprekers aan bod
gekomen en de reacties van raadslieden van diverse politieke partijen waren
uitgesproken. Ik en de tolk maakten aanstalten om weg te gaan. Op weg
naar de uitgang kwam ik de wethouder Titia Cnossen tegen. Zij herkende
mij nog van GIS en ik haar. Titia heeft ooit de activiteiten van GIS op een
school bekeken en toen was ik er toevallig mét Didi. Ik viel nu ook wel op
met mijn hondje Didi en de tolk die bij mij was. Maar toen ik heel even met
haar sprak, mengde zich iemand van Mimax in het gesprek en die liet weten
aan mevr. Cnossen: "Gis krijgt geld van Mimax en als Mimax door de
bezuinigingen geen geld meer krijgt, is dat ook weg." Nu moet ik eerlijk
zeggen dat ik min of meer met mijn mond vol tanden stond, want naar mijn
weten krijgt GIS geen subsidie wat ook altijd onder elke mail van GIS staat.
Was natuurlijk erg dom dat ik niet helemaal die financiële band tussen
Mimax en GIS kende... maar goed... ik was er... en wie weet heeft het
indruk gemaakt!
Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel jammer vind dat er niemand van
het bestuur van GIS even zijn of haar hoofd heeft laten zien als een platform
voor gehandicapten ( Mimax) dreigt te verdwijnen en daarmee dus ook die
500 euro, die we per jaar krijgen! Ben nu een beetje slimmer geworden hoe
het in elkaar zit. Maar ik hoop stiekem dat Didi het voor elkaar heeft
gekregen door er te zijn. En mocht Mimax toch gehonoreerd worden en GIS
de jaarlijkse 500 euro betalen, dan heeft in ieder geval Didi een vette kluif
verdiend.
Dat wilde ik even kwijt!!!!! Groetjes van Edith (GIS) en Didi

MINIMA-REGELINGEN in WOERDEN
In 2011 zijn de bedragen die u vergoed krijgt via de declaratieregeling
aangepast. Het bedrag aan welzijnsactiviteiten blijft € 180,- per persoon
per jaar. Het bedrag voor een abonnement op een blad of internet wordt
€ 21,- per gezin per maand (was € 20,50 per maand), de schoolbijdrage
is verhoogd van € 100,- naar € 105,- per kind per jaar.
 De Sociale dienst laat ons weten dat de verzending van de vervolgaanvragen voor de declaratieregeling is afgerond. De mensen die een
uitkering Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) hebben via
de Sociale Verzekeringsbank(SVB), maar vorig jaar geen toekenning
voor de declaratieregeling hebben gehad, moeten onlangs een verkorte
aanvraag hebben ontvangen. Dit betekent dat u, als u nog niets gehoord
hebt van de Sociale Dienst en denkt in aanmerking te komen voor de
regeling, u dit zelf moet aanvragen. De RAWB heeft eventueel een
formulier voor u.
 De verzending van de vervolgaanvraag voor de bijdrage chronisch
zieken en gehandicapten is in april gestart en de verzending voor de
bijdrage van 65 plussers start in mei.
 Langdurigheidstoeslag. Burgers die hiervoor in aanmerking komen
kunnen individueel een aanvraag indienen. In maart is de Sociale Dienst
gestart met de afhandeling van de aanvragen die toen waren ingediend.
Hier zal daar waar dit van toepassing is ook de verstrekking voor 2011
in worden meegenomen. In het najaar zal er gecheckt worden om te
kijken of er nog klanten zijn die in 2011 voor het eerst recht hebben op
de toeslag maar dit nog niet hebben geëffectueerd. Deze groep wordt
dan alsnog aangeschreven.Is het u allemaal niet duidelijk? Wij willen u
gaarne helpen tijdens onze spreekuren in de Havenstraat. We hebben
daar ook de aanvraag- formulieren beschikbaar.
Op de website www.meerkosten.nl vindt u uitgebreide informatie over
financiële regelingen waar mensen met een handicap of chronische ziekte
gebruik van kunnen maken. Zo leest u hier alles over de mogelijkheid tot
belastingaftrek en over de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten (Wtcg).


SOCIAAL RAADSLIEDEN
Vanaf heden zijn de Sociaal Raadslieden regioteam-zuid van Zuwe Zorg op
alle werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar via de Zuwe
Informatielijn op nummer:
0900-2359893 (lokaal tarief)
Het telefoonnummer 0348-437000 komt hierbij te vervallen.
De overige gegevens zijn ongewijzigd gebleven:
• de sociaal raadslieden zijn van maandag tot en met donderdag.
aanwezig van 8.30 tot 17.00 uur
• Telefonisch spreekuur voor cliënten Woerden en Harmelen op
maandag en donderdag tussen 13.30-14.30 uur.

Woerden, 28 maart 2011

Persbericht

WMO-raad Woerden op stoom!
Ruim anderhalf jaar geleden is de WMO-raad van de Gemeente
Woerden in een nieuwe samenstelling gestart en zit inmiddels stevig in
het zadel. Onder aanvoering van voorzitter Manette Maas heeft de
raad zich goed kunnen inwerken.
De raad heeft de vijf Woerdense WMO thema’s als specifieke
aandachtsgebieden toebedeeld aan de verschillende leden. De vijf thema’s
zijn Samenleven in buurt, wijk en dorp, Opgroeien en opvoeden, Inzet voor
elkaar, Meedoen makkelijker maken en Voorkomen en verzorgen. De
portefeuillehouders zullen zich steeds vaker laten zien ondermeer bij
bijeenkomsten van verschillende maatschappelijke en gemeentelijke
organisaties.
De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorgt voor een
kanteling van aanbod gestuurde naar vraaggestuurde zorg. In februari

hebben de raadsleden een training gevolgd om meer inzicht te krijgen in de
effecten van deze kanteling. Wethouder Loes Ypma heeft onlangs de
speerpunten van haar beleid aan de raad toegelicht. De druk op de
gemeentelijke begroting en de eerder genoemde kanteling bieden meer dan
voldoende uitdagingen. Zorgen dat iedereen binnen de gemeente mee kan
blijven doen is een belangrijke leidraad voor alle adviezen van de raad aan
het College van Burgemeester & Wethouders.
Op de vernieuwde website www.wmo-raadwoerden.nl kunt u ondermeer
lezen over de doelstelling en de werkwijze van uw WMO-raad en vind u de
verslagen van de raadsvergaderingen.
De WMO-raad is een onafhankelijk adviesorgaan van het college van
Burgemeester & Wethouders. De raad brengt geen adviezen uit over
individuele burgers of 'gevallen', maar adviseert over het vaststellen,
uitvoeren en controleren van het beleid binnen de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
De WMO-raad is een volwaardige gesprekspartner van het college en de
beleidsambtenaren. Onze leden zijn inwoners die gewend zijn op strategisch
niveau te kijken naar thema’s zoals leefbaarheid, zorg en maatschappelijke
ondersteuning. Wij bouwen aan een breed netwerk in het veld, volgen
ontwikkelingen, maken knelpunten aanhangig en vergaren informatie. Wij
denken, gevraagd en ongevraagd, mee en geven advies over alle nuttige
zaken die spelen binnen de WMO aandachtsvelden. Om op het brede
werkveld van de WMO te kunnen functioneren heeft ieder lid van de
WMO-raad een aandachtsveld.

INTRODUCTIE Hoe werkt deze site?
Voer uw gegevens in, en de site berekent waar u recht op heeft. Ook wordt
aangegeven waar en hoe u het geld aanvraagt.

Het programma vraagt gegevens over uw huishouden en over uw inkomen.
U vindt gegevens over uw inkomen op:
•
•
•
•
•
•

de toekenning huur- of zorgtoeslag, of
uw loon- of uitkeringsstrook, of
uw aangifte inkomstenbelasting, of
de jaaropgaaf van uw werkgever of uitkerende instantie
het huurcontract
de rekening of offerte van het kinderdagcentrum

Als u alle gegevens bij de hand heeft, duurt het invullen van deze site 5 tot
10 minuten.
Waarom deze site? www.berekenuwrecht.nl
Uit onderzoek blijkt, dat veel mensen niet weten waar ze allemaal recht op
hebben. Dit is voor het Nibud en Stimulansz reden geweest om deze site te
ontwikkelen.
De berekende bedragen zijn een schatting. U kunt er geen rechten aan
ontlenen.
© Stimulansz / Nibud 2009 | www.stimulansz.nl | www.nibud.nl
Bron: Woonbond
STRENGERE INKOMENSGRENS HUURWONINGEN:
VOORAL OUDEREN EN CHRONISCH ZIEKEN GETROFFEN
Met een inkomen van meer dan € 33.614 komt u bijna nergens in Nederland
meer in aanmerking voor een sociale huurwoning met een huur tot € 652,52.
Dat is het gevolg van nieuwe toewijzingregels die per 1 januari van kracht
zijn. Heeft u een (bescheiden) middeninkomen, dan bent u aangewezen op
huurwoningen met een markthuur, of een koopwoning. Valt u daardoor
tussen wal en schip, dan kunt u dat vanaf half maart melden op
www.ikwilookwonen.nl. Doe dat, want daarmee helpt u de Nederlandse
Woonbond om de knelpunten in kaart te brengen en minister Donner zover
te krijgen dat hij de nieuwe regelgeving aanpast.
De Woonbond heeft de afgelopen twee maanden veel klachten ontvangen
naar aanleiding van de strengere inkomensgrens die geldt voor
huurwoningen. Met name chronisch zieken, ouderen en gehandicapten

blijken sterk getroffen te worden door de maatregel. Zij kunnen minder
vaak een passende woning vinden.
Door de grote hoeveelheid klachten heeft de Woonbond een speciale
website geïntroduceerd. Op www.ikwilookwonen.nl kunnen mensen die
zich door de nieuwe toewijzingsregels gedupeerd voelen, hun verhaal
melden. De website werd dinsdag 8 maart jl. gelanceerd. Op de eerste dag
deden 60 mensen al hun beklag. Dit waren vooral ouderen en
gehandicapten. Nog eens 100 mensen deden anoniem hun verhaal. Het
aantal voorbeelden op de site nam naar gelang de dag vorderde verder toe.
De meeste klachten zijn ook vaak afkomstig van gezinnen met veel
kinderen en mensen met schulden. Meld ook uw ervaringen op
www.ikwilookwonen.nl!
CG-RAAD WIL MEER SPOED BIJ VERBETERING AFBAKENING
WTCG 11-04-2011
Dinsdag 19 april spreekt de Tweede Kamer over de Wet
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De
afbakening van de doelgroep is nog steeds niet op orde. De CG-Raad
dringt er in een brief aan de Kamer op aan dat de afbakening met
spoed wordt verbeterd.
Minister Schippers van VWS heeft onlangs de vierde voortgangsrapportage
over de Wtcg aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin meldt zij, dat ze pas
in 2012 een besluit over de verbetering van de afbakening zal nemen. De
CG-Raad vindt dat er ook tussentijds al verbeteringen nodig zijn.
TNO-rapport
In de brief wijst de CG-Raad op een recent TNO-rapport. Daarin staat dat
20% van de mensen die nu een tegemoetkoming krijgt geen meerkosten
heeft. Aan de andere kant is er ook een grote groep die onterecht buiten de
boot valt.
Om de eerste groep te beperken stelt de CG-Raad onder andere voor om
minder snel op grond van fysiotherapie een tegemoetkoming te geven. Voor
de mensen die onterecht geen geld krijgen, wil de CG-Raad een coulanceregeling: als je kan aantonen dat je meerkosten hebt door je beperking, krijg
je alsnog een tegemoetkoming.

CG-RAAD: KABINET CREËERT GROEP NIEUWE ARMEN MET
WAJONGPLAN
Het kabinet heeft op 22 april jl. de plannen voor een nieuwe opzet van
de Wajong en de sociale werkvoorziening bekend gemaakt. De CGRaad waarschuwt dat door dit plan een grote groep nieuwe armen kan
ontstaan. Veel Wajongers zullen minder inkomen krijgen of hun
uitkering helemaal verliezen. En ook de kans op werk verslechtert.
Vanaf 2013 zullen de meeste mensen met een arbeidshandicap terecht
komen in één regeling: Wet werken naar vermogen. Dit betekent voor veel
van de huidige Wajongers een verlaging van hun inkomen tot
bijstandsniveau.
De grootste klappen vallen bij mensen die nieuw in de regeling instromen.
Van de 10 duizend mensen met een arbeidshandicap die jaarlijks nieuw in
de regeling komt, zal de helft geen uitkering krijgen. Dat wordt veroorzaakt
door de invoering van een huishoudinkomen- en vermogenstoets. Dat treft
mensen met een beperking die bij hun ouders wonen, met een partner
samenwonen of eigen vermogen hebben.
De CG-Raad vindt dat het kabinet met deze inkomens- en vermogenstoets
rigoureus breekt met het idee dat mensen met een beperking een zelfstandig
leven moeten kunnen leiden. Veel mensen met een beperking worden
hierdoor financieel bijna volledig afhankelijk van hun ouders of partner.
De CG-Raad is wel blij dat de groep met een arbeidshandicap die straks
geen uitkering meer krijgt, toch aanspraak kan maken op ondersteuning.
Zoals jobcoaching en loondispensatie (als ze een baan vinden).
Begeleiding wordt te duur
Gemeenten gaan de nieuwe regeling Werken naar vermogen uitvoeren en
moeten mensen met een beperking aan het werk zien te helpen. Dit laatste
kan een groot probleem worden. Want alleen al op de reïntegratiebudgetten
van gemeenten wordt 400 miljoen bezuinigd.
De CG-Raad vreest dat vooral arbeidsgehandicapten die veel begeleiding
nodig hebben, hiervan de dupe zullen worden. Zij zullen voor gemeenten
vaak ‘te duur’ zijn om aan het werk te helpen. Hierdoor zullen er vele
duizenden nieuwe armen bijkomen. Zonder perspectief op een beter leven
of betaald werk.

Gemiste kans
De CG-Raad vindt het begrijpelijk dat dit kabinet de huidige regelingen
voor arbeidsgehandicapten wil verbeteren. Die zijn vaak nodeloos
ingewikkeld, wat het voor werkgevers weinig aantrekkelijk maakt om
mensen met een beperking in dienst te nemen. Verbetering van de regeling
moet echter beginnen met maatregelen om de arbeidsparticipatie van deze
groep te bevorderen. Wat dat betreft doet het kabinet veel te weinig. Het wil
mensen met een arbeidshandicap stimuleren om aan het werk te gaan door
uitkeringen te verlagen; terwijl het grote probleem het gebrek aan passend
werk is.
Dit probleem kan zelfs nog erger worden. Want het kabinet gaat de
komende jaren de toegang tot sociale werkplaatsen sterk beperken. Hierdoor
wordt het gebrek aan passende arbeid voor mensen met een arbeidshandicap
alleen maar groter.
Goede voorbeeld
De CG-Raad heeft de overheid al vaak opgeroepen om als werkgever zelf
het goede voorbeeld te geven en veel meer mensen met een arbeidshandicap
in dienst te nemen. Het kabinet zegt nu dat de rijksoverheid “vanaf 2011 het
uitgangspunt hanteert dat 1% van alle werkplekken bestemd is voor mensen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.” Deze toezegging vindt de CGRaad te mager. De overheid zelf kan veel meer doen om deze groep aan het
werk te helpen. Net als de werkgevers. Want de allergrootste inspanning zal
van de werkgevers moeten komen en ook over die inspanning blijft het
kabinet vaag.
MANIFESTATIE OP 28 MEI IN UTRECHT: LAAT JE STEM
HOREN!
Het kabinet schuift 2 miljard bezuinigingen door naar de gemeenten: jonge
arbeidsgehandicapten hebben minder snel recht op een WAJONG-uitkering,
duizenden banen in de sociale werkvoorziening zullen verdwijnen en er zal
minder geld zijn voor de dagopvang van verstandelijk gehandicapten,
psychiatrische patiënten en dementerende ouderen. Dat mogen we niet
ongestoord laten gebeuren! Laat daarom je stem horen op 28 mei.
Het kabinet wil met de gemeenten afspraken maken over de aanpak van de
werkloosheid, de armoedebestrijding, het aan werk helpen van
arbeidsgehandicapten en zorg voor verstandelijke gehandicapten, mensen

met een psychiatrische aandoening en dementerende ouderen. Veel van haar
taken wil het kabinet overdragen aan de gemeenten. Maar die krijgen
daarvoor dan wel aanzienlijk minder geld. Dit heeft grote gevolgen:
• veel jongeren zullen niet meer in aanm erking komen voor een uitkering
omdat ze thuis wonen
• jonge arbeidsgehandicapten hebben minder snel recht op een WAJONGuitkering
• er is minder geld om werklozen te ondersteunen om aan werk te komen
• duizenden banen in de sociale werkvoorziening zullen verdwijnen
• minder geld voor armoedebestrijding
• minder geld voor de dagopvang van verstandelijke gehandicapten,
psychiatrische patiënten en dementerende ouderen
Dat mogen we niet ongestoord laten gebeuren! Laat daarom je stem horen
tegen het bestuursakkoord. In Utrecht wordt zaterdag a.s. de manifestatie
'Stop kaalslag gemeentes' georganiseerd. Kom ook protesteren op het
Stadhuisplein in Utrecht, van 13.00 tot 15.00 uur.
Kijk voor meer informatie en het programma op de website van één van de
organiserende partijen: GroenLinks Utrecht.
LAAT MENSEN MET EEN BEPERKING NIET IN DE STEEK!
Bezuinigingen in Nederland treffen iedereen. Dat is onvermijdelijk,
maar het dient wel evenredig te gebeuren. De voorgestelde subsidiestop
van VCP treft mensen met een beperking echter onevenredig zwaar.
Door een streep te zetten door landelijk ontwikkelde ondersteuning van
lokale belangenbehartiging, maakt het kabinet volwaardige participatie
van mensen met een beperking bij beleidsvorming vrijwel onmogelijk.
Daarmee worden zij extra hard getroffen en komt hun gelijkwaardige
deelname aan de maatschappij in het geding.
Onlangs werd bekend gemaakt dat de subsidie aan VCP vanaf 2012
volledig wordt stopgezet. Door VCP volledig weg te bezuinigen haalt het
kabinet Rutte een streep door de ondersteuning van lokale
belangenbehartiging, juist op een moment dat die het hardst nodig is.
Gemeenten missen kennis over mensen met beperkingen
Steeds meer wet- en regelgeving wordt gedecentraliseerd. Gemeenten
krijgen daardoor meer verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld
voorzieningen voor mensen met een beperking. Gemeenten zullen de

komende vier jaar veel bezuinigingen in de voorzieningen van mensen met
een beperking moeten uitvoeren. De meeste gemeenten hebben helaas
weinig of geen kennis van de mogelijkheden en behoeften van mensen met
een beperking. Actieve lokale belangenbehartiging van mensen met een
beperking is noodzakelijk om te komen tot gemeentelijk beleid dat rekening
houdt met iedereen. Maar mensen met een beperking kunnen dat niet alleen.
Een deskundige, ervaren en onafhankelijke organisatie als VCP is daarbij
onmisbaar.
Waarom is de ondersteuning van VCP uniek en belangrijk?
VCP is een landelijke ondersteuningsorganisatie met contacten bij zo’n 600
lokale belangenorganisaties voor mensen met een beperking. De kennis en
kunde van meer dan 3000 actieve vrijwilligers wordt op peil gehouden:
•

•

•

VCP houdt nieuwe landelijke wet- en regelgeving en
beleidsontwikkelingen bij en analyseert deze specifiek op de
invalshoeken en belangen van mensen met een beperking op lokaal
niveau.
VCP vertaalt deze ontwikkelingen in praktische en concrete
informatie voor lokale belangenbehartigers. In deze scharnierfunctie
verbindt VCP zowel landelijke en lokale overheden en
belangenbehartigersorganisaties met elkaar.
VCP ontwikkelt samen met lokale belangenbehartigers producten en
methoden die zichtbare resultaten opleveren in termen van kwaliteit,
effectiviteit en legitimiteit van lokaal beleid. Karakteristiek voor de
werkwijze van VCP is dat belangenbehartigers de aanpak en
resultaten van hun lokale initiatieven met elkaar kunnen delen.

Deze unieke positie tussen landelijk en lokaal niveau, stelt VCP ook in staat
om veranderingen en vernieuwingen landelijk te ontwikkelen en lokaal in
gang te zetten. Deze werkwijze heeft kostenefficiënte schaalvoordelen, en
voorkomt dat gemeenten steeds opnieuw het wiel moeten uitvinden. In
Nederland bestaat geen enkele andere organisatie die op soortgelijke wijze
opereert.

Kennis en ervaring van mensen met beperking blijft noodzakelijk
Het kabinet Rutte legt veel nadruk op eigen verantwoordelijkheid. Talloze
lokale belangengroeperingen willen die verantwoordelijkheid voor beleid
voor mensen met een beperking graag nemen en tonen meer dan evenredige
betrokkenheid en inzet. Maar hulp daarbij is ook noodzakelijk. Als die grote
betrokkenheid werkelijk wordt gevraagd en gewaardeerd, dan is een
intensieve ondersteuning van hun werkzaamheden nodig in plaats van
volledig afschaffen daarvan.

Deelnemers van over de hele wereld laten de bezoekers kennis maken
met de mooiste en zeer bijzondere bloemen, bomen, groenten en fruit,
en met innovatieve en duurzame voedseltechnologie. Het is een
spectaculair evenement voor jong en oud rondom lifestyle, welness,
technologie en voedsel.

Veel mensen met een beperking zijn niet in staat om zelfstandig als
effectieve belangenbehartiger op te treden. Hun beperking gaat vaak samen
met een gebrek aan energie en beperktere communicatieve vaardigheden.
Toch is hun specifieke ervaringsdeskundigheid onontbeerlijk voor de
kwaliteit, effectiviteit en legitimiteit van gemeentelijk beleid. Een
organisatie als VCP die hen helpt met het kenbaar en zichtbaar maken
daarvan, kun je niet zomaar amputeren. Daarmee laat je de duizenden
vrijwillige belangenbehartigers in Nederland in de steek.

Projectgroep
De Floriade-organisatie, de Gehandicaptenraad Venlo, seniorenraad Venlo
en de gemeente Venlo hebben de handen ineen geslagen en samen de
Projectgroep Toegankelijkheid Floriade 2012 in het leven geroepen. Dit om
toegankelijkheid binnen de Floriade 2012 in de meest brede zin van het
woord aan te jagen en aan te sturen. De Floriade 2012 heeft naast het
centrale thema nog een aantal kernthema’s, waaronder gezondheid,
innovatie en duurzaamheid. Daarbij is aansluiting gezocht voor een
integraal pakket aan toegankelijkheidsmaatregelen. De focus ligt op de
fysieke inrichting van de Floriade en omgeving: het park zelf natuurlijk, de
openbare ruimte, de speeltuinen en alle ruimten die voor publiek
toegankelijk zijn in de InnovaToren, Villa Flora en het entreegebouw. Zelfs
de kabelbaan, die een prachtige blik op het park mogelijk maakt, is
toegankelijk voor mensen in een rolstoel.

WEEK VAN DE TOEGANKELIJKHEID 2011
11 mei 2011 09:23
Het thema van de Week van de Toegankelijkheid 2011 is bekend: Naar
buiten! Toegankelijkheid van de straat en natuur
De Week van de Toegankelijkheid wordt gehouden van zaterdag 1 tot
en met vrijdag 7 oktober 2011.
Een uitstapje. Naar het park of de markt of gewoon even bijkomen op een
pleintje. Naar het bos of strand. Vaak laat de toegankelijkheid van deze
openbare ruimtes te wensen over. Dit begint al in de straat of op de route
naar de plaats van bestemming toe. Naar buiten gaan is een belangrijke
voorwaarde om deel te nemen aan de maatschappij. Daarom vragen we in
de Week van de Toegankelijkheid 2011 aandacht voor de toegankelijkheid
van de straat en natuur.
VENLO: TOEGANKELIJKE FLORIADE
13 april 2011 07:35
In 2012 vindt in Venlo de Floriade plaats, de Wereld Tuinbouw Expo
die eens in de tien jaar in Nederland plaatsvindt.

De Floriade 2012 staat bewust en nadrukkelijk dicht bij de burger. Oók de
burger met een fysieke of verstandelijke beperking.

Bezoekers van de Floriade kunnen daarnaast gratis gebruik maken van een
uniek asssortiment aan mobiliteitshulpmiddelen. Wel wordt aangeraden om
deze middelen vooraf te reserveren via de website van de Floriade. Het
assortiment is speciaal samengesteld om ook de bezoeker met fysieke
beperkingen zorgeloos te laten genieten van al het moois dat de Floriade te
bieden heeft.
Agenda 22
De gemeenteraad van Venlo heeft eind 2007 de uitgangspunten van Agenda
22 omarmd en besloten deze als visie te gebruiken voor het nieuwe
gehandicaptenbeleid. Agenda 22 gaat over gelijke rechten en kansen, de
samenwerking zoeken, samen beleid maken voor een brede
toegankelijkheid en dat vervolgens in de praktijk brengen. Agenda 22 neemt

als uitgangspunt ‘inclusief beleid’, dit betekent dat er al bij het eerste idee
en ontwerp van voorzieningen en activiteiten rekening gehouden wordt met
fysieke en sociale toegankelijkheid voor iedereen. De Floriade is een
evenement wat in dit traject niet overgeslagen mag worden.
De Floriade 2012 staat niet stil, Agenda 22 ook niet. Zowel de gemeente
Venlo als de Floriade-organisatie maken met deze aanpak hun ambities en
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid waar. De Projectgroep adviseert
op het gebied van gebouwen, voorzieningen, producten en diensten. Ook
heeft de Projectgroep meegekeken bij het ontwerp van de nieuwe website,
en geadviseerd over interne en externe communicatie over het onderwerp
toegankelijkheid.
ITS-symbool
De Floriade 2012 in de regio Venlo wordt dan ook de meest toegankelijke
Floriade ooit Het streven is om de Floriade 2012 te kunnen sieren met een
ITS-waardering: het Internationaal Toegankelijkheidssymbool.
Meer informatie
•
•

Gertie Stokmans, beleidsambtenaar gemeente Venlo: via Jack Van
Roij, jackvanroij@kerstenroermond.nl
Nic Arets, voorzitter Gehandicaptenraad Venlo: via Conny
Timmermans, conny.timmermans@floriade.nl

VILANS: HANDREIKING VOOR GEMEENTEN OVER
TOEGANKELIJKHEID 18 april 2011 17:13
Handreiking Vilans helpt gemeenten te werken aan toegankelijkheid. De
handreiking geeft adviezen voor goed toegankelijkheidsbeleid en de
uitvoering daarvan en stimuleert een goede toegankelijkheid.
Door de vergrijzing, de Wet gelijke behandeling en de Wmo is het voor
gemeenten belangrijk om toegankelijk te zijn. Maar hoe maak je daar een
goed beleid voor en zorg je dat de gemeente ook daadwerkelijk
toegankelijker wordt? Vilans publiceerde ‘Werken aan toegankelijkheid’,
een gratis handreiking voor gemeenten. In de handreiking vinden
gemeenten informatie om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld openbare
gebouwen, stoepen en straten goed bereikbaar en begaanbaar zijn voor

mensen met een beperking. VCP was betrokken bij het tot stand komen van
de brochure.
Soms staan mensen er niet bij stil dat het handiger is als parkeerautomaten
laag hangen, of dat losliggende stoeptegels een gevaar opleveren voor
iemand die slecht ter been is. Deze zaken zijn natuurlijk wel te verhelpen,
maar het is beter om structureel na te denken over toegankelijkheid. Zeker
met het oog op de toekomstige vergrijzing en vanuit het idee dat alle
burgers moeten kunnen participeren. Welke afspraken kun je maken binnen
de gemeente voor goede toegankelijkheid? De handreiking ‘Werken aan
toegankelijkheid’ biedt handvatten voor de ontwikkeling van beleid en voor
het uitvoeren daarvan.
Voorbeelden en praktische adviezen
Ter illustratie staan er voorbeelden in genoemd van een goede aanpak.
Zoals die van de gemeente Súdwest Fryslân (Sneek). Daar hield men bij de
bouw van het nieuwe Cultureel kwartier voortdurend rekening met de eisen
van de speciaal ingestelde gebruikersgroep van mensen met een beperking.
De handreiking biedt ook praktische adviezen, bijvoorbeeld over het
stimuleren van toegankelijkheid bij ondernemers in de gemeente.
Toegankelijkheid bij bouwproject
Het tweede deel van de handreiking is speciaal gericht op toegankelijkheid
bij nieuwbouw. Daarin staat voor de verschillende fasen van een
bouwproject aangegeven hoe toegankelijkheid daar een plek moet krijgen.
CG-RAAD BIEDT KAMERLEDEN PETITIE OVER
BOUWBESLUIT AAN 25-05-2011
Toegankelijkheid is een basisvoorwaarde voor participatie van mensen.
De CG-Raad bood dinsdag 24 mei een petitie aan over het Bouwbesluit
aan de Tweede Kamer. Veel regels voor toegankelijkheid in het huidige
Bouwbesluit blijken voor meerdere uitleg vatbaar.
De CG-Raad vraagt om die onduidelijkheid uit het Bouwbesluit te halen. In
een heldere brochure worden zeven aanbevelingen gedaan.

Uitbreiding regels
Het herzieningsvoorstel van het Bouwbesluit ligt op dit moment ter
beoordeling bij de Kamer. Het liefst had de CG-Raad gezien dat de regels
voor toegankelijkheid aanzienlijk zouden worden aangescherpt.
Bijvoorbeeld met eisen voor mensen met visuele en auditieve beperkingen
en eisen aan kleinere gebouwen.
Al eerder schreef de CG-Raad daarover samen met de ouderenbonden een
brief aan de minister. Recentelijk beantwoordde de minister deze brief. Hij
geeft aan dat over de gevraagde wijzigingen eerst overlegd moet worden
met de bouwsector en dat de nalevingkosten en de consequenties voor
lasten- en regeldruk eerst duidelijk moeten zijn. En dat daarom de wensen
van de CG-Raad en ouderenbonden pas bij een volgende wijzigingsronde
van het nieuwe Bouwbesluit bezien zullen worden. Waarschijnlijk dus pas
over zeven jaar. Voor uitbreiding van toegankelijkheidsregels is er dus
politiek op dit moment geen meerderheid.

aanbevelingen voor verduidelijking.
Handhaving
Op dit moment liggen geen voorstellen voor ter verbetering van de
handhaving van het Bouwbesluit. Dat de handhaving van
toegankelijkheidsregels dringend nodig is, blijkt uit eerder onderzoek. In
Amsterdam bleek in de helft van de gevallen dat niet aan de regels wordt
voldaan. De oorzaak is deels de al eerder genoemde onduidelijke
formuleringen in het Bouwbesluit, maar deels ook de slechte handhaving.
De CG-Raad is daarom blij dat minister Donner na de zomer komt met
voorstellen voor verbetering van de handhaving.
Verbetering brandveiligheid zorginstellingen
De CG-Raad is erg blij met de verbetering van de brandveiligheid die het
Bouwbesluit voorschrijft voor zorginstellingen. Al jaren leeft de angst bij
bewoners en hun familie voor de brandveiligheid. Gelukkig komt hier per
2012 dus verbetering in.
TOEGANKELIJKHEID IN HET BOUWBESLUIT
een pleidooi voor verbetering Ad Poppelaars,
directeur Chronisch zieken en Gehandicapten Raad

Foto: van links naar rechts: Jacques Monasch (PvdA), Sabine Uitslag
(CDA), Linda Voortman (GrL), Sharon Dijksma (PvdA, voorzitter vaste
commissie voor Binnenlandse Zaken), Henk van Gerven (SP), Ad
Poppelaars (directeur CG-Raad) en Mark van der Leeden (griffier vaste
commissie voor Binnenlandse Zaken)
Duidelijkere bestaande regels
Voor verduidelijking van bestaande regels is er hopelijk wel een
meerderheid, zeker in de Tweede Kamer. Met verduidelijking van
bestaande regels zal een belangrijke verbetering van de toegankelijkheid
optreden. In de brochure die aan de Kamer werd aangeboden staan zeven

Geachte Volksvertegenwoordigers,
Op dit moment ligt een herzieningsvoorstel voor het Bouwbesluit bij u ter
beoordeling. Een onderdeel daarvan is de toegankelijkheid van gebouwen
en woningen. Toegankelijkheid is een basisvoorwaarde voor het
participeren van mensen in maatschappelijke, economische en culturele
activiteiten. Ontoegankelijkheid betekent uitsluiting en dat is iets wat met
name mensen met een functiebeperking dagelijks aan den lijve ondervinden.
Verbetering van het Bouwbesluit bevordert de participatie aan de
samenleving van deze mensen.
De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland vraagt u om bij het
beoordelen van het herzieningsvoorstel nadrukkelijk te letten op de punten
die wij hier nader toelichten.
Verduidelijking bestaande regels: nu
Veel regels in het huidige Bouwbesluit blijken voor meerdere uitleg
vatbaar. Dit blijkt vaak tot ontoegankelijkheid te leiden (zoals u verderop
kunt lezen). Wij vragen u om de minister aan te sporen deze
onduidelijkheden uit het Bouwbesluit te halen.

Handhaving van de regels: binnenkort
Verheugd is de CG-Raad over de aandacht van de minister voor
Handhaving. De huidige bouwpraktijk leert dat de handhaving van
toegankelijkheidsregels tekortschiet. De CG-Raad wil actief meedenken
over toekomstige maatregelen die de handhaving zullen verbeteren.
Uitbreiding regels: op termijn onontkoombaar
Het liefst willen wij dat de regels voor toegankelijkheid en de reikwijdte
ervan worden uitgebreid. De voorschriften zouden ook op kleinere
gebouwen van toepassing moeten zijn en de zone binnen een gebouw waar
de eisen gelden, zou moeten worden vergroot. Bovendien zou er ook
aandacht moeten worden gegeven aan de behoeften van mensen met
bijvoorbeeld een visuele en auditieve beperking. Dan zou er met recht
sprake zijn van ‘gelijke behandeling’ in de geest van de grondwet. In
Nederland schijnt daarvoor op dit moment geen draagvlak te zijn. Daarom
vragen wij dit vooralsnog niet. Maar het is wel belangrijk dat u zich
realiseert dat deze uitbreiding van regels op de wat langere termijn een
maatschappelijke noodzaak is. Alleen al de vergrijzing maakt een betere
toegankelijkheid van woningen en gebouwen noodzakelijk.
In deze folder vindt u onze aanbevelingen voor de verduidelijking van de
bestaande regels. Door ze ter harte te nemen, bouwt u mee aan een
inclusieve samenleving.
DE PRAKTIJK, onduidelijke regels
Toegankelijkheid in het Bouwbesluit
De bouwpraktijk is gehouden aan het Bouwbesluit. Deze ‘Algemene
Maatregel van Bestuur’, die thans in herziening is, omvat een aantal
toegankelijkheidsvoorschriften. Deze voorschriften komen er in het kort op
neer dat gebouwen
- nieuwbouw en verbouw - door met name rolstoelgebruikers moeten
kunnen worden betreden.
Hieronder beschrijven we enkele belangrijke voorschriften. Daarna komt de
vraag aan de orde of ze ook worden nageleefd.
Huidige toegankelijkheidsvoorschriften
Gebouwen die groter zijn dan duizend vierkante meter moeten beschikken
over een zogenoemde ‘toegankelijkheidssector’. Volgens de definitie van
deze sector moet een rolstoelgebruiker zich in deze sector zelfstandig

kunnen voortbewegen. De sector moet ten minste veertig procent van het
vloeroppervlak omvatten en is direct bereikbaar via een toegang tot het
gebouw.
In de toegankelijkheidssector gelden minimale afmetingen voor
doorgangsbreedte van gangen en deuren en de verplichting eventuele
hoogteverschillen te overbruggen met een helling of lift. Afhankelijk van de
functie van het gebouw moet de toegankelijkheidssector een toilet bieden
dat ook door rolstoelgebruikers kan worden gebruikt.
Voor nieuwe woningen geldt een gelijkvloerse toegang. Bestaat een
woongebouw uit meer dan vier bouwlagen, dan is een lift verplicht. Bij
minder verdiepingen moet er ruimte zijn voor het plaatsen van een lift. De
verkeersruimten en deuren moeten een minimale breedte en gebruiksruimte
bieden. Als volgens de regels wordt gebouwd is een woning voor
rolstoelgebruikers ten minste bezoekbaar, of eenvoudig bezoekbaar te
maken.
Onduidelijke formuleringen
Zo zou het volgens het Bouwbesluit moeten. Maar in de praktijk gaat het
vaak anders. Een al in 2005 uitgevoerd onderzoek naar de toegankelijkheid
van de Amsterdamse woningproductie gaf aan dat in de helft van de
gevallen niet consequent aan de regels wordt voldaan. Dit zijn ook geluiden
die de CG-Raad uit het hele land verneemt. De oorzaak is slechte
handhaving, maar het komt vooral ook door onduidelijke formuleringen in
het Bouwbesluit.
Tijdens plantoetsingen blijkt dat de regels voor interpretatie vatbaar zijn en
architecten en bouwers de regels in het nadeel van toegankelijkheid
uitleggen en daarin worden gehonoreerd. Het resultaat: veel (nieuwe)
gebouwen en woningen die niet in
de geest van de wet toegankelijk zijn.
Zo gaat het mis
Hieronder een aantal voorbeelden van wat er misgaat bij de uitvoering van
het huidige Bouwbesluit:
[1] Het toegankelijkheidsvoorschrift dat een gebouwentree gelijkvloers
moet zijn met het aansluitend terrein, wordt in de bouwpraktijk niet zelden
omzeild door het straatpeil plaatselijk te verhogen en dit verhoogde peil
vervolgens alleen met trap bereikbaar te maken. In het gunstigste geval is
een achteringang op straatniveau gesitueerd, een leveranciersingang of

vluchtdeur die potdicht is. Deze situaties worden als buitengewoon
discriminerend ervaren.
[2] Het Bouwbesluit is onduidelijk over welke gebouwdelen tot de
toegankelijkheidssector moeten worden gerekend en welke niet. Dit kan in
praktijk betekenen, dat bepaalde noodzakelijke voorzieningen niet
bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld een deel van de winkel, de praktijkruimte van
de fysiotherapeut, de bedrijfskantine.
[3] Niet zelden is het toilet dat voor rolstoelgebruikers is bestemd gesitueerd
in wat volgens de bouwkundige tekeningen een toegankelijkheidssector is
genoemd, maar dat in de praktijk niet bereikbaar is vanuit de
bezoekerszone. Dit maakt het toilet feitelijk onbereikbaar.
[4] Het Bouwbesluit geldt voor elk nieuw gebouw en ook voor bestaande
gebouwen die worden verbouwd. Bij verbouw is ontheffing mogelijk, als de
nodige ingrepen buitenproportioneel zijn. Hiervan zou, bijvoorbeeld bij
oude monumentale panden, sprake kunnen zijn. In de praktijk wordt deze
ontheffing vaak verleend, ook als toegankelijke oplossingen weldegelijk
goed mogelijk zijn.
[5] Talloos zijn de woningbouwplannen met trappetjes naar de voordeur.
Een toegankelijke route leidt via het achterpad. Maar dat is voor de
veiligheid afgesloten...
[6] Veel nieuwe (woon)gebouwen hebben de hoofdentree op meer dan een
meter boven straatpeil. Een royale trap brengt de bezoeker naar de ingang.
De naar de letter van de wet dan verplichte lift naast de trap hapert in de
buitenlucht bij voortduring en wordt binnen de kortste tijd buitenwerking
gesteld. Uitsluiting en verspilling die nergens voor nodig waren, als de
entree gewoon op straatpeil zou zijn gesitueerd.
[7] Toiletgebruik vanuit een rolstoel vergt een nauwkeurig ingedeelde WCplattegrond. Als het gebouw al een toilet voor rolstoelgebruikers heeft, is
het vaak verkeerd ingericht en daardoor alsnog onbruikbaar.
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TOEGANKELIJKHEID IN HET BOUWBESLUIT
een verzoek om duidelijkheid CG-Raad – Utrecht – mei 2011
Onze aanbevelingen
Ondanks de wettelijke toegankelijkheidseisen wordt nog vaak
ontoegankelijk gebouwd. Dit komt mede door onduidelijkheden in het
Bouwbesluit, die de bouwpraktijk aangrijpt om de regels te omzeilen. Gelet
op deze onwenselijke situatie vraagt de CG-Raad aan u Volksvertegenwoordigers - om de verantwoordelijk Minister aan te sporen
de volgende zeven aanbevelingen tijdens de herziening van het Bouwbesluit
ter harte te nemen.
[1] De regels over de grens tussen gebouw en aansluitend terrein moeten
duidelijker. Het aansluitend terrein moet dat deel van de openbare weg zijn
waar vandaan alle bezoekers
– en dus ook rolstoelgebruikers - het gebouw kunnen betreden.
[2] De regel dat ten minste één toegang tot een gebouw toegankelijk moet
zijn, moet worden vervangen door de regel dat ‘de hoofdtoegang’
toegankelijk moet zijn.
[3] De toegankelijkheidssector zou ten minste moeten worden uitgebreid tot
alle gebouwdelen waar volgens de bestemming bezoekers - dus ook
rolstoelgebruikers - kunnen worden verwacht.
[4] Een ontheffing op een toegankelijkheidsvoorschrift bij de verbouw van
een bestaand gebouw mag uitsluitend worden toegestaan als er geen
functionele oplossing kan worden aangetoond. Louter ontheffen op grond
van vermeende meerkosten is niet acceptabel.
[5] Dat regelgeving zich beperkt tot een bepaalde ondergrens, is
begrijpelijk. Dan nog is het nodig om in de toelichting op het Bouwbesluit
te wijzen op richtlijnen die een optimale toegankelijkheid garanderen voor
alle uiteenlopende beperkingen, zoals het Handboek voor Toegankelijkheid,
de ITS-eisen en WoonKeur voor woningbouw.
[6] In de voorschriften voor liften moet duidelijk zijn dat een kooilift wordt
bedoeld, mede geschikt voor scootmobiel. Trapplateau- en stoeltrapliften
zijn voor nieuwbouw ontoelaatbaar.
[7] Bij de minimum afmeting van een mede voor rolstoelgebruikers
geschikt toilet moeten ook inrichtingseisen worden gesteld.

