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BESTUURSMEDEDELINGEN
Langs deze weg laten wij u weten dat in de Wmo-Raad zitting heeft
genomen dhr. Johan Visser. Wij, het bestuur van MIMAX, hebben hem
voorgedragen omdat wij van mening zijn, dat hij in de adviserende functie
die de Wmo-raad heeft, onze doelgroep zeer goed zal vertegenwoordigen.
Door zijn ervaring, opleiding en sociale betrokkenheid hebben wij hem van
harte aanbevolen bij de Wmo-Raad en het gemeentebestuur, om lid te
worden van deze adviesraad.
Natuurlijk zijn wij altijd bereid hem en de Wmo-Raad ondersteuning te
bieden daar waar het onze achterban aangaat, om zodoende te
bewerkstelligen, dat ondanks wijziging in de Wmo-verordening ten gevolge
van de bezuinigingsplannen van de gemeente Woerden, de burger met een
beperking goed kan blijven participeren met de nodige compensaties.

BEZUINIGINGEN…..TREFFEN OOK WOERDENSE WmoGEBRUIKERS
Naar aanleiding van het artikel over de voorgestelde bezuinigingen in
Woerden in de vorige nieuwsbrief willen wij nog even memoreren aan de
steun die MIMAX voor de doelgroep ontvangt van o.a. Inwonersbelangen.
In de voorbereiding van het inspreken op 15 juni jl. hebben zij ons veel
steun gegeven om ons standpunt te kunnen verduidelijken aan de
commissie Middelen en de vertegenwoordigers van alle politieke partijen
die in de gemeenteraad van Woerden zijn vertegenwoordigd.
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. Inmiddels is duidelijk dat MIMAX zelfstandig
zal blijven voortbestaan en zonodig zal samenwerken met de Wmo-Raad.
NUTTIG OM TE WETEN
Op www. meerkosten.nl leest u over speciale regelingen voor mensen met
een handicap of een chronische ziekte, die extra kosten moeten maken voor
bijvoorbeeld diëten, vervoer, kleding, medicijnen, extra hulp e.d.

Op www.vindeenhulpmiddel.nl kunt u terecht voor handige producten die
u kunnen helpen om beter om te gaan met een beperking. Ook over
mogelijke vergoeding, de prijs, de verkrijgbaarheid en de precieze
afmetingen.
De wtcg-test 2010 online is beschikbaar. Mensen met een chronische ziekte
of handicap hebben jaarlijks gemiddeld € 2000 extra zorgkosten. Een deel
daarvan krijgen ze terug dankzij de Wet tegemoetkoming chronisch zieken
en gehandicapten (Wtcg). Of u daarvoor in aanmerking komt kunt u testen
op www.testwtcg.nl
Richtlijnen medisch specialisten.
Bijna 30 wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en de
Orde van Medisch Specialisten openen een gezamenlijke website. Op de
site www.kwaliteitskoepel.nl staan alle richtlijnen voor medische zorg
vermeld. Artsen worden bij de behandeling van patiënten geacht zich aan
deze richtlijnen te houden. De site is voor iedereen toegankelijk, maar voor
veel mensen zullen de richtlijnen vanwege medische termen, moeilijk te
begrijpen zijn. Rond november 2011 komen er per richtlijn samenvattingen
bij te staan in gewoon Nederlands, zo hebben de initiatiefnemers laten
weten. Volgens de initiatiefnemers laten ze met de site zien, dat de artsen
willen meewerken aan de openheid tussen dokter en patiënt. Het is de
bedoeling dat er in de toekomst nog meer informatie via de site is op te
zoeken. Dat kan de kwaliteit van het werk van artsen verbeteren.
Domotica.
Er omen steeds meer technische snufjes voor de dagelijkse handelingen in
huis. Ze worden domotica genoemd. Bijvoorbeeld:
• Een afstandsbediening om alle gordijnen in huis open en dicht te
doen.
• Een knop bij de voordeur waarmee u alle lichten in de huiskamer
aan kunt doen.
• Een afstandsbediening om de ramen in huis mee te sluiten.
De huizen met veel domotica heten slimme woningen of smart homes.
Domotica zijn belangrijk voor mensen met een beperking; ze helpen u
zelfstandig te blijven. Sommige woningen hebben al een systeem van

bewegingsregistratie. Wanneer u een bepaalde periode niet beweegt in de
woning, gaat er automatisch een melding naar een alarmcentrale. Op die
manier wordt voorkomen dat u na een val urenlang in uw woning blijft
liggen, zonder dat iemand het weet. Domotica zorgen dus ook voor extra
veiligheid in de woning.
Wilt u met eigen ogen zien wat er aan technische snufjes mogelijk is, dan
kunt u terecht bij Stichting Smart Homes (www.smart-homes.nl). Deze
organisatie heeft modelwoningen waar u domotica kunt bekijken en
uitproberen. Ook elders in Nederland zijn domoticawoningen te vinden.
Vraag ernaar bij uw gemeente, Wmo-loket.
Op de website van Domotica Platform Nederland (www.domotica.nl)
vindt u domotica-aanbieders. Daar kunt u voorbeelden vinden van wat er
mogelijk is.
UITKLEDEN
BASISPAKKET
AVERECHTS vrijdag 10-06-2011

FYSIOTHERAPIE

WERKT

Op 10 juni 2011 is bekend geworden dat de Minister van VWS het
basispakket wil gaan beperken. Wie met bepaalde chronische klachten naar
de fysiotherapeut gaat, moet de eerste 20 behandelingen zelf betalen, nu is
dat nog 12. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
(KNGF) begrijpt dat er bezuinigd moet worden, maar is onaangenaam
verrast over deze maatregel die volgens het genootschap averechts werkt.
Juist kortdurende fysiotherapie is bewezen effectief bij chronische
aandoeningen, draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen met een
chronische aandoening en voorkomt duurdere vormen van zorg. Door
alleen na de 20e behandeling vergoeding uit de basisverzekering te geven,
geeft de Minister een volledig verkeerd signaal. Mensen moeten de
behandelingen kunnen krijgen die zij nodig hebben en het is onjuist om
deze pas na de 20ste behandeling te vergoeden uit het basispakket.
Bas Eenhoorn, voorzitter van het KNGF: "Het KNGF begrijpt dat er in
deze moeilijke tijden kritisch gekeken wordt naar de omvang van het
basispakket. Mensen de eerste 20 sessies fysiotherapie zelf laten betalen is
echter een korte termijn oplossing. Deze maatregel heeft precies het
tegengestelde effect van wat de Minister beoogt. De Minister legt een

prikkel in het stelsel die juist tot extra en duur gebruik van zorg leidt. Deze
maatregel levert op termijn aantoonbaar minder geld op dan de politiek zou
willen. Wij zullen de Minister daarom een voorstel doen waarmee we
evenveel bezuinigen op fysiotherapie, maar door een effectievere inzet van
die fysiotherapie bovendien een grotere bezuiniging bereiken in de hele
gezondheidszorg".
Aantoonbaar effectief
Bas Eenhoorn vervolgt: "Zoals recent onderzoek van het CVZ heeft
aangetoond, is kortdurende en intermitterende (met tussenpozen)
fysiotherapie aantoonbaar effectief bij deze aandoeningen. Daar zouden we
ons beleid op moeten baseren."
Onderzoek
Het KNGF is extra verbaasd over de door de Minister aangekondigde
maatregel, omdat de oorzaak van kostenstijgingen in de fysiotherapie
helemaal niet is onderzocht. Daar liepen nu juist afspraken over en is een
onderzoek naar gestart. De bevolking vergrijst en het aantal mensen met
chronische aandoeningen stijgt ook sterk. Dat zijn logische verklaringen
voor kostenstijgingen in de fysiotherapie. Omdat fysiotherapie én goedkoop
is én bewezen effect heeft, en daardoor op andere terreinen
gezondheidswinst en minder ziekteverzuim oplevert, zou de overheid er
juist in moeten investeren. Fysiotherapie kost geen geld, fysiotherapie
levert geld op.
KAMER EN MINISTER OVER TIJDELIJKE REGELING OVCHIPKAART 29-03-2011
Binnenkort is de OV-chipkaart in veel regio's het enige geldige
vervoerbewijs in het OV. Mensen met bepaalde beperkingen kunnen
niet goed overweg met de OV-chipkaart. Dit leidt tot grote problemen
in gebieden waar nu alleen met de OV-chipkaart wordt gereisd
(Rotterdam en Amsterdam). Onlangs sprak de Tweede Kamer met de
verantwoordelijke minister. Alle reden voor de CG-Raad en het
Platform VG (van mensen met verstandelijke beperkingen) om een
brief
te
schrijven
aan
de
Tweede
Kamer.

Beide organisaties leggen in de brief uit dat veel mensen met verstandelijke
beperkingen, dementie en visuele beperkingen slecht overweg kunnen met
de OV-chipkaart. Tot voor kort konden zij nog zelfstandig reizen met de
strippenkaart. Nu kan dat niet meer. Op termijn moeten deze problemen
opgelost worden door onder andere verbetering van de apparatuur. Zodat
foutmeldingen uitgesproken worden en in beeld gebracht en dat er een
duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen in- en uitchecken. Tot het
zover is, is een tijdelijke oplossing nodig.
Tijdelijke oplossing
Een tijdelijke oplossing is een speciale OV-chipkaart waarmee men tegen
een vast, laag tarief kan reizen. Deze tijdelijke oplossing is er al voor blinde
en slechtziende OV-reizigers en deze oplossing moet dringend uitgebreid
worden naar andere groepen die door hun beperking niet met de OVchipkaart kunnen reizen. Het gaat om een groep van enkele duizenden
reizigers.
De CG-Raad en het Platform VG vragen Kamerleden de minister te
verzoeken de regierol te vervullen voor het creëren van een tijdelijke
regeling voor de betrokken doelgroepen. Al eerder stuurden zij hierover een
brief aan de minister. Hierop reageerde de minister in een brief aan de
Kamer. Zij schreef dat zij dit niet op korte termijn gaat doen.
Kamer en minister onderschrijven noodzaak
De Kamerleden Haverkamp (CDA) en Slob (CU) hebben de minister
gevraagd of zij zich hard wil maken voor een tijdelijke regeling, niet alleen
voor blinden en slechtzienden, maar ook voor mensen met bepaalde vormen
van autisme, verstandelijke beperkingen en dementie. De minister heeft min
of meer toegezegd dat zij dit snel gaat proberen te regelen. Er is nog wel
enige onduidelijkheid over haar toezegging.
De CG-Raad en het Platform VG vragen de Kamerleden de minister te
verzoeken de regierol te gaan vervullen voor oplossing van de problemen
met de OV-chipkaart.

www.mee-ugv.nl T 0900 633 63 63
Signaleren en samenwerken
MEE Utrecht, Gooi & Vecht bundelt jaarlijks belemmeringen en
knelpunten die consulenten in hun dagelijkse werk tegenkomen: signalen
uit de praktijk. Consulenten van MEE bieden ondersteuning aan mensen
met een beperking, maar ook aan ouders, mantelzorgers en andere
betrokkenen. Vanuit hun dagelijkse praktijk geven zij aan welke signalen
spelen in het leven van mensen met een beperking. En de invloed die deze
knelpunten hebben op de mogelijkheden om volwaardig te kunnen
participeren.
Ouders van kinderen met een beperking
Door de aanscherping van de AWBZ krijgen cliënten steeds minder zorg
toegekend. Overbelasting ligt op de loer. De inschatting is dat de gevolgen
pas op langere termijn zichtbaar zijn.
Kwetsbare jongeren
Jongeren met een lichte verstandelijke beperking, gedragsproblemen en
autisme kunnen worden aangemerkt als zeer kwetsbare jongeren. Vooral als
er weinig of geen steun is vanuit het gezin of het sociaal netwerk. Deze
groep kan zich gemakkelijk laten meeslepen.
Volwassenen met een lichte verstandelijke beperking
De beperking is niet altijd zichtbaar en daarom wordt er soms onvoldoende
rekening met hun (on)mogelijkheden gehouden.
Mensen met een beperkt sociaal netwerk
Zonder sociaal netwerk kun je in de maatschappij aan de kant komen te
staan. Meedoen vraagt bij mensen met een beperking soms extra
inspanning.
Lees voor uitgebreidere informatie op de website www.mee-ugv.nl
AWBZ-BEGELEIDING NAAR DE WMO? 30 juni 2011
Het kabinet wil begeleiding uit de AWBZ overhevelen naar de Wmo.
Als de plannen doorgaan worden gemeenten verantwoordelijk. Wat
betekent dit voor mensen met een beperking?

In de AWBZ is sprake van de functie 'begeleiding'. Deze begeleiding is een
vorm van ondersteuning die de zelfredzaamheid van mensen in stand houdt
of bevordert. Daarnaast is de begeleiding er op gericht om verwaarlozing of
opname in een instelling te voorkomen. Er is individuele begeleiding en
groepsbegeleiding mogelijk.
De plannen
Het plan is dat vanaf 2013 de AWBZ begeleiding er alleen nog maar is
voor mensen die recht hebben op intramurale begeleiding, d.w.z. mensen
die in een instelling wonen of een verblijfsindicatie hebben. Alle andere
mensen moeten voor hun begeleiding een beroep gaan doen op de Wmo.
Gemeenten krijgen er daardoor een zware taak bij. De overheveling
betekent namelijk dat straks zo'n 175.000 mensen met matige tot ernstige
beperkingen naar de gemeente moeten voor begeleiding. De groep mensen
met lichte beperkingen heeft al sinds 2009 geen recht op AWBZ
begeleiding.
Als de plannen worden aangenomen, dan is de eerste stap dat mensen die in
2013 een indicatie voor begeleiding nodig hebben, bij de gemeente zullen
moeten aankloppen. De tweede stap is dat vanaf 1 januari 2014 alle mensen
zonder verblijfsindicatie voor begeleiding naar de gemeente zullen moeten
gaan.
Informatie
Op dit moment gaat het nog om plannen van de regering. De plannen
moeten nog worden aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. In de
tussentijd kan er nog veel gebeuren.
MANTELZORGDAG 12 NOVEMBER 2011
Op donderdag 10 november willen we de mantelzorgers thuis verrassen met
een bloeiende plant. De zorgvragers kunnen hun mantelzorgers bij het
steunpunt aanmelden. Dan gaan wij met maatschappelijke stagiaires
(scholieren) de planten bezorgen. Dit komt ook nog in de krant.
Daarnaast is er op zaterdag 12 november een leuke middag voor
mantelzorgers in Huize zandwijk. Deze zal bestaan uit workshops van
14.00 uur-15.00 uur en van 15.15 uur-16.15 uur. Daarna een HIGH Tea,
doorlopend stoelmassage en muziek.
De workshops zijn:

respijtzorg, bloemschikken, kaas- en wijnmaken, en een creatieve
workshop. Je kunt je inschrijven voor 2 workshops.
Bij belangstelling kunt u zich alvast (voor) aanmelden en krijgt u de
uitnodiging toegezonden. Het komt ook in de krant.
De Lions ondersteunen deze middag.
Indien nodig kan er gebruik gemaakt worden van vrijwilligers die thuis de
mantelzorgtaken overnemen. Het kan ook dat de zorgvrager meekomt en
gewoon in Huize Zandwijk erbij is.
De bedoeling is een leuke, ontspannen middag.

Marjan Duurkoop
coördinator steunpunt mantelzorg Woerden
Rembrandtlaan 2
3443 EG Woerden
tel: 06-43368441 of 0348-421101
www.mantelzorgwoerden.nl

In dit actiebulletin vindt u het laatste
nieuws over de protest- manifestatie
op 19 september a.s. Wanneer u onze
actie wilt ondersteunen verzoeken we
u deze berichten te ver- spreiden via
uw website, e-mails of uw
nieuwsbrief.
Manifestatie, hoezo dan?
Op maandag 19 september is het zover: de CG-Raad, de vakbonden en vele
maatschappelijke organisaties voeren actie in Den Haag. Tegen de vele
kabinetsmaatregelen die chronisch zieken en gehandicapten regelrecht
treffen in hun mogelijkheden om te mee te doen en in hun portemonnee.

Het pgb verdwijnt grotendeels en daarmee de mogelijkheid om het leven
zelf in te richten. Noodzakelijke zorg en voorzieningen worden duurder of
worden helemaal niet meer vergoed. In het onderwijs verdwijnen de
rugzakjes. In de arbeidsplekken bij de sociale werkvoorziening wordt fors
gesneden. Veel Wajongers verdwijnen in de bijstand zonder kans op werk.
En gemeenten krijgen minder geld waardoor ook zij op vervoer,
begeleiding en voorzieningen van chronisch zieken en gehandicapten gaan
bezuinigen. Dit leidt ertoe dat de kansen in de maatschappij – op werk, op
een fatsoenlijke opleiding en een fijn sociaal leven - voor veel chronisch
zieken en gehandicapten slechter worden.
Hier moet een einde aan komen. Het gaat dus om een hele trits maatregelen
en daarom luidt de leus van onze actie ‘Stop de stapeling.’
Kom naar Den Haag!
Steeds meer partijen sluiten zich aan bij deze manifestatie en de actiedag
belooft een succes te worden! Ook u kunt aan het succes van de actie
bijdragen en uw stem verheffen tegen de ingrijpende kabinetsmaatregelen.
Kom op 19 september naar Den Haag! Dit kabinet zet chronisch zieken en
gehandicapten buitenspel op alle terreinen: werk, inkomen, zorg, wonen en
onderwijs. Redenen te over om mee te doen aan dit protest. Noteer 19
september in uw agenda als actiedag! Laat zien en horen dat u het niet eens
bent met het kabinetsbeleid.
Wat en waar?
De CG-Raad en een aantal maatschappelijke organisaties laten op 19
september van zich horen en zien via een eigen actieprogramma dat klinkt
als een klok!
Iedereen is vanaf 11.30 uur welkom. Het programma start om 12.00 uur.
Plaats: Koekamplaan in Den Haag. De locatie kan altijd nog wijzigen op
basis van de opkomst en andere activiteiten. De Koekamplaan ligt vlakbij
Centraal Station Den Haag, langs het Malieveld. Voor bewegwijzering
vanaf Den Haag CS wordt gezorgd.
Programma
12.00 uur – 13.00 uur:

Podiumprogramma

•

Interviews met de mensen om wie het gaat: mannen en vrouwen, jong
en oud, die allemaal worden getroffen door de kabinetsmaatregelen.
Wat betekenen die maatregelen voor hun dagelijks leven?
• Een optreden van Eskalibur van Steinmetz Compaan

12.00 uur – 13.30 uur:
Rondom het podium
• Er staan tal van activiteiten van verschillende organisaties op het
programma. Al deze activiteiten laten op een speelse manier zien
welke effecten het kabinetsbeleid heeft voor mensen met een
chronische ziekte of handicap. Er wordt momenteel gewerkt aan
verschillende programmaonderdelen, maar een tipje van de sluier
kunnen we al oplichten. Zo wordt er een ludieke fotosessie
gehouden en er is een ‘Babbelbox’.
13.45 uur:
Gezamenlijke demonstratie
• Start rondgang met vakbonden en andere organisaties rond het
Binnenhof.
Na afloop van de demonstratie volgt een gezamenlijk slotprogramma op de
Koekamplaan. Meer informatie hierover volgt nog.
Oproep: meld u aan als vrijwilliger
Bij een grootschalige manifestatie als deze zijn er veel mensen nodig voor
allerlei hand- en spandiensten. Denk daarbij aan de ordedienst (toezicht op
een goed verloop van de actie), het uitdelen van folders en andere
actiematerialen, mensen de weg wijzen etc.
Wij zijn op zoek naar een flink aantal mensen die zich op 19 september
voor deze onmisbare activiteiten willen inzetten.
Help mee deze dag tot een onvergetelijke actiedag
te maken en meld u aan als vrijwilliger! U kunt dit
doen via het aanmeldformulier ‘Ik kom als vrijwilliger’
en geef uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
U hoort dan snel meer van ons!
Vervoer

We gaan er vanuit dat mensen op eigen gelegenheid naar Den Haag komen.
Voor degenen die niet in staat zijn vervoer naar Den Haag (en terug naar
hun woonplaats) te regelen en aangewezen zijn op aangepast vervoer heeft
de KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) ons een speciale gratis service
aangeboden. De KNV zet die dag aangepaste taxibusjes in, die mensen
thuis ophalen en weer terugbrengen. Meld u wel tijdig aan, UITERLIJK 5
september, want het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelding voor dit
vervoer is mogelijk via aanmeldformulier ‘Aanvraag vervoer’.
Na 5 september ontvangt u bericht van de vervoerder.
Op de hoogte blijven?
Wilt u voortdurend op de hoogte blijven van de actie en de
voorbereidingen? Kijk regelmatig op de website www.cg-raad.nl of meld u
aan voor het actiebulletin via acties@cg-raad.nl o.v.v. actiebulletin Stop de
stapeling.
INFORMATIEBIJEENKOMST BIJ STEUNPUNT MANTELZORG
NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL (NAH)

Aanmelden kan voor dinsdag 11 oktober 2011 bij Marjan Duurkoop,
coördinator steunpunt Mantelzorg via: info@mantelzorgwoerden.nl of 0643368441.
Steunpunt Mantelzorg is onderdeel van Welzijn Woerden en werkt samen
met Boogh, NaHderkring, MIMAX Woerden, Handjehelpen Regio Utrecht
en de Partners uit het breed WMO loket.
NAH: NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL.
Wat is het en wat zijn de gevolgen?
De oorzaken van NAH zijn ingrijpend en vaak heel divers. De oorzaak kan
liggen in een beroerte, een hersenbloeding, een ongeval, maar ook in een
ziekte (bijv. MS, Parkinson) of bijna-verdrinking en zuurstofgebrek
De gevolgen hebben grote betekenis in het leven van de getroffene, maar
ook in het leven van zijn/haar naaste betrokkenen. Van de ene op de andere
dag komen mensen voor grote problemen te staan. Fysieke beperkingen,
aanpassingen in huis, hulpvragen bij instanties. Maar ook vragen als
communicatie, hoe ga je om met gedragsveranderingen, hoe pak je het
eigen (gezins-)leven weer op, kun je je werk voortzetten, of moet je op zoek
naar een andere dagbesteding?
Hans van Dam deelt zijn lezing zodanig in dat er veel ruimte
is voor specifieke vragen.

Te gast is Hans van Dam, een veelgevraagde spreker. Hij is hersenletseldeskundige en consulent neurologie en heeft veel ervaring in het begeleiden
(van familie) van mensen met Niet-Aangeboren-Hersenletsel (NAH).
Iedereen is welkom en de toegang is gratis.
Datum

Locatie

: Donderdag 13 oktober 2011
Aanvang 20.00 -22.00 uur
Zaal open 19.30 uur.
: Dienstencentrum Welzijn Woerden
Rembrandtlaan 2 te Woerden

HANDICAP EN RECHT / ANGO
Ango-leden kunnen gebruik maken van de diensten van de belasting
adviseur en de sociaal adviseur. Houdt u er rekening mee, dat voor
bezwaar- en beroepsprocedures zo spoedig mogelijk contact wordt
opgenomen met de betrokken adviseur, bij voorkeur binnen 1 week na
ontvangst van de afwijzende beschikking of negatief besluit.
De adviseurs voor Ango-Lopikerwaard zijn:
Theo van der Weiden, belastingadviseur.
Spreekuur dinsdag- en donderdagavond van 19.30 – 21.00 uur.
Telefoon 0346 – 570036, email: t.weiden@hccnet.nl
Wout Ruberg, sociaal adviseur

Spreekuur maandag en donderdag van 17.00 – 19.00 uur.
BEZUINIGING PERSOONSGEBONDEN BUDGET LEVERT NIETS
OP
Het kabinet bespaart minder dan gedacht op het persoonsgebonden budget
(pgb) waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen. (Laatste update: 8
september 2011 07:39 info)

Foto: ANP
Dit staat in een notitie van het Centraal Planbureau (CPB), die later
donderdag (8 september) wordt gepubliceerd. Het plan van staatssecretaris
Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) levert niet 900 miljoen,
maar 600 miljoen euro op en kost 20.000 banen in de zorg.
Het CPB rekende op verzoek van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer
de effecten door van de herziening waarmee het kabinet in 2015 een
kostenoverschrijding van 900 miljoen euro wil voorkomen.
Debat
GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap wil een debat met de
fractievoorzitters. Ze vindt dat de bewindsvrouw haar belofte dat iedereen
die nu een pgb heeft ook zonder pgb dezelfde zorg houdt, niet kan
waarmaken.
De
kabinetsplannen kunnen maximaal 600 miljoen euro opleveren, maar dat
kan alleen wanneer mensen minder zorg krijgen, aldus Sap, die deze
plannen van tafel wil hebben.
Pijnlijk
Saps partijgenote Linda Voortman vindt het extra pijnlijk dat het CPB
aangeeft dat de operatie 20.000 banen kost, waardoor de mantelzorgers
zwaarder worden belast.

Om de belofte om in de zorg 12.000 extra banen te realiseren na te komen,
moet het kabinet daarom nu zorgen dat er 32.000 banen bij komen, meent
Voortman.
SPORTDAG IN WOERDEN
VOOR MENSEN MET EEN
BEPERKING
Kinderen en volwassenen met een
beperking kunnen op zaterdag 8
oktober 2011van 9.45 tot 12.15 uur
meedoen aan Sportdag in Woerden.
Deze wordt georganiseerd door
Voetbalvereniging VEP, Sportclub Bredius en Gymnastiekvereniging
Mobilee in samenwerking met Sportservice Midden Nederland.
Deelnemers kunnen zich in Sportcentrum Snellerpoort laten informeren
over de sport- en beweegmogelijkheden in Woerden. Daarnaast kunnen ze
sporten uitproberen en aan demonstraties meedoen. Aanmelden is niet
verplicht, maar wel wenselijk.
Zelf sporten
Deelnemers kunnen zelf gymnastiek, voetbal, (rolstoel-)dansen,
boogschieten en rolstoelhockey proberen. Bij de kraam van Sportservice
kunnen bezoekers gratis sportadvies op maat krijgen. "De ervaring leert dat
er altijd een sport- of beweegactiviteit is die bij iemand past", aldus Judith
Meeuwissen, consulent aangepast sporten van Sportservice Midden
Nederland.
De sportdag is gratis en vrijblijvend en voor een consumptie wordt gezorgd.
De organisatie vindt het echter wel fijn als u zich aanmeldt bij Judith
Meeuwissen via telefoon: 06-12949436 of e-mail:
judith.meeuwissen@sportservicemiddennederland.nl.
Er is ook een sport- en beweegwijzer 2011-2012, waarin het aangepaste
aanbod in de gemeenten Woerden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen is
opgenomen. Via bovengenoemd emailadres kunt u deze gids ook
aanvragen, of via www.usportanders.nl

