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TEXEL: OFFROAD ROLSTOEL MET ZONNEPANEEL OP
TEXELSE STRAND 07 december 2012 11:29 [bron: persbericht VVV
Texel]
Het strand van Texel wordt avontuurlijker en beter toegankelijk voor
mensen met beperkingen. Dit dankzij de Cadweazle, een offroad
rolstoel, die men zelfstandig kan gebruiken. Deze strandmobiel
beschikt over een zonnepaneel, een primeur voor Nederland. De eerste
Cadweazle wordt 21 december op Texel verwacht.

Een wandeling of rit over het strand is een
belevenis. Mensen met een lichamelijke beperking konden al met ‘gewone’
terreinrolstoelen op het strand van Texel terecht. Maar voortduwen is straks
ook niet meer nodig: de Cadweazle heeft een stille en sterke elektromotor,
waarmee de gebruiker zich moeiteloos een weg baant.
Zonnepanelen De Cadweazle is ontwikkeld in Duitsland en wordt door het
bedrijf Offroad Rolstoelen Nederland op de Nederlandse markt gebracht.
Als eerste in Nederland krijgt Texel een exemplaar met zonnepaneel: de
‘solar scooter’. Met de opgewekte stroom worden de twee accu’s
bijgeladen. Op zonnige dagen kan dit wel acht uur extra rijtijd opleveren.
Het zonnepanelen dak fungeert bovendien als parasol.
Reserveren Het balletje voor de aanschaf van een Cadweazle is gaan rollen
door een gehandicapte vakantiegangster, Marian Verhagen uit Tilburg. Zij
komt al vele jaren voor vakantie naar Texel. "In mijn elektrische rolstoel
werd ik altijd door mijn man het strand opgetrokken, maar die jonge vent
van toen is nu ook twintig jaar ouder. Daarom heb ik voorgesteld om die
nieuwe strandrolstoel aan te schaffen. Je bent dan niet meer afhankelijk en
je kunt gaan en staan waar je zelf wilt. Dat geeft me een enorm gevoel van
vrijheid!"
Via strandpaviljoen Paal 17 kwam zij terecht bij de gemeente Texel en de
Stichting Integratie Gehandicapten Texel (SIGT). De SIGT is eigenaar, de
paviljoenhouders beheren de Cadweazle. De aanschaf van deze offroad
rolstoel was mede mogelijk dankzij financiële bijdragen van Rabobank

Noord-Holland Noord, toeristisch fonds STIFT, bootdienst TESO, Stichting
Samen Eén en golfteam Par6.

Vier nieuwe Cadweazles Op Texel hebben
de 'gewone' terreinrolstoelen de afgelopen 15 jaar hun dienst bewezen. Een
deel van deze rolstoelen, voorzien van brede luchtbanden, wordt
gereviseerd en blijft inzetbaar. Een ander deel wordt vervangen. Het is de
bedoeling dat er in het voorjaar van 2013 vier Cadweazles met zonnepaneel
op Texel beschikbaar zijn. Behalve bij Paal 17 komen ze ook op de
strandslagen Paal 9, Paal 28 en Paal 33.
Meer informatie Een demonstratiefilmpje staat op
www.offroadrolstoelen.nl/index.php?page=cadvideo. Iemand die de rolstoel
wil huren, kan contact opnemen met Paal 17 voor een reservering (T 0222
317614 of 0222 317439, reserveren@paal17.com). De kosten bedragen
€ 10,- voor 2 uur.
Meer informatie over de Cadweazel: www.offroadrolstoelen.nl
www.cadweazle.com
OVERLEG MET GEMEENTE EN MIMAX BESTUUR
Regiotaxi, steeds betere prestaties en hoogste waardering in kwaliteits
onderzoek.
De prestaties, waaronder het op tijd rijden, zijn inmiddels volgens
contractafspraak. In het klanttevredenheidsonderzoek van najaar 2012 krijgt
de Regiotaxi van de gebruikers gemiddeld een 7,8 en dat is het hoogste
tevredenheidscijfer tot nu toe. In de nieuwskrant van november 2012 van de
Regiotaxi is een bericht opgenomen over deze goede prestaties, evenals tips
aan alle gebruikers om tijdens de feestdagen zo efficiënt mogelijk gebruik te
(laten) maken van de taxi. Ook worden reizigers, die tevens over andere

vervoersmogelijkheden beschikken, opgeroepen na te denken over de wijze
van vervoer. Dit kan van belang zijn voor de toekomst van de Regiotaxi.
De aanwezigen hebben een kopie van de nieuwskrant gekregen van
Ingeborg
In de Woerdense Courant zal hierover binnenkort een persbericht staan, van
de gemeente. Daarin vermelden wij ook wat het belang is van het
doorgeven van klachten aan Connexxion. Door klachten (op de juiste wijze,
dus rechtstreeks bij de vervoerder) kenbaar te maken, kan de vervoerder zijn
diensten nog verder verbeteren.
Weet Mimax / ANBO dat klachten van mensen wel zijn ontvangen maar
niet of niet juist door Connexxion worden behandeld en komt de klant er
met Connexxion niet uit? Laat ons dit dan weten, zodat wij het bij de
betreffende ambtenaar ter sprake kunnen brebgeb. Samen met de Provincie
kan er dan hopelijk wel tot een bevredigende afhandeling komen.
contract SVB voor PGB-ondersteuning ook in 2013
Op 4 december jl heeft het college van Woerden ingestemd met het voorstel
om ook voor het kalenderjaar 2013 een contract te sluiten met de SVB ter
ondersteuning van klanten met een PGB. Mimax is tevreden, ook gezien
eigen goede ervaringen met SVB. Naar verwachting nemen de colleges van
Oudewater en Montfoort een zelfde besluit.
Regeerakkoord oktober 2012
Het regeerakkoord van oktober 2012 heeft gevolgen voor de WMO. Veel
onderdelen van het regeerakkoord moeten nog worden uitgewerkt en de
gevolgen zullen bestuurlijke keuzes gaan vergen. Wat de individuele
voorzieningen betreft, springt vooral in het oog de enorme bezuiniging op
Huishoudelijke zorg , die alleen nog gecompenseerd mag worden voor
burgers die het echt nodig hebben en de kosten niet uit eigen middelen
kunnen betalen. In 2013 zal meer bekend worden over de gevolgen op
lokaal niveau en welke keuzes gemaakt worden.
Openbaar invalidentoilet aan de Wagenstraat Woerden gesloten, wat nu ?
Er is gesproken met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke
Ordening.
Sluiting van de invalidentoilet is helaas een feit en (nav een tip van een

burger!) zijn aanwijzingsbordjes naar dat toilet weggehaald. Bordjes (o.a.
op het Kerkplein) leiden nu naar een ander invalidentoilet dat nog wel
beschikbaar is 24 uur per dag, en wel in de parkeergarage Castellum.
Via de ingang Meulmansweg is het toilet het beste bereikbaar voor minder
validen.
RECREATIEPLAS WATERRIJK WOERDEN
Kort voor de opening (november 2012) van de wandelpaden om de plas
bleek ineens ander materiaal (grote kiezels) op de paden te liggen dan de
bedoeling was, nu hebben mensen met een beperking inderdaad een
probleem om erover te komen.
Mimax neemt contact op met de betreffende ambtenaar om e.e.a. in orde te
maken, want deze mooie wandeling moet natuurlijk ook voor mensen met
b.v. een rolstoel mogelijk zijn.
DE AFTREK VAN SPECIFIEKE ZORGKOSTEN IN ZEVEN
VRAGEN. BELASTINGVOORDEEL, REGEL HET ZELF!
Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2012. U doet deze
aangifte in het voorjaar van 2013.
Geld terug van de Belastingdienst. Ook voor u. Geeft u veel geld uit aan
medische behandelingen, zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Maak
dan gebruik van de aftrek van specifieke zorgkosten bij de aangifte
inkomstenbelasting. Hoe dat in zijn werk gaat leest u in zeven korte
vragen en antwoorden.
1. Wat moet ik doen om dit voordeel naar me toe te halen?
Aangifte inkomstenbelasting doen. Ga naar de website Belastingdienst.nl en
download het Aangifteprogramma 2012. Zorg dat u op tijd over een DigiD
beschikt (aan te vragen op de website DigiD.nl), want u stuurt de aangifte in
via internet. U kunt ook een belastingbiljet invullen: bel de
Belastingtelefoon (0800-0543) en vraag een P-biljet aan.
2. Aangifte doen? Ik kijk wel uit. Straks krijg ik nog een aanslag en moet
ik bijbetalen!
Die kans is niet groot. Bovendien betaalt u in feite wel degelijk belasting, al
draagt u het niet zelf af. Ook als het gaat om minimumuitkeringen, zoals
Wajong of de bijstand. De uitkeringsinstantie houdt namelijk elke maand

een flink bedrag aan belastinggeld in. Kijk maar op uw loonstrookje, onder
het kopje ‘Loonheffing’. Een deel daarvan kunt u terugvragen bij de
Belastingdienst, als u recht hebt op aftrek. Bijvoorbeeld voor specifieke
zorgkosten.
Zelfs als uw inkomen inderdaad zo laag is dat u nauwelijks of zelfs
helemaal geen belasting hoeft te betalen, kunt u belastinggeld terugkrijgen
vanwege aftrekbare specifieke zorgkosten. Dat komt door een speciale
Tegemoetkomingsregeling. Als u specifieke zorgkosten hebt opgevoerd bij
uw belastingaangifte en u voldoet aan de voorwaarden voor deze regeling,
dan krijgt u daarover vanzelf bericht van de Belastingdienst.
3. Welke kosten kan ik aftrekken?
De aftrekpost specifieke zorgkosten bestaat uit verschillende onderdelen.
Hieronder staan ze op een rijtje.
• Genees- en heelkundige hulp. Het gaat bij dit onderdeel om (1)
medische en paramedische zorg inclusief tandartskosten en (2) om
uitgaven voor particuliere verpleging en verzorging. Uitgaven boven
een bruto persoonsgebonden budget voor verpleging of verzorging
vallen hier ook onder. Kosten voor ooglaserbehandelingen kunt u niet
aftrekken.
• Reiskosten voor ziekenbezoek aan een (voormalige) huisgenoot die
minstens 10 km verderop verpleegd wordt. Reist u per openbaar vervoer
of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Neemt u de auto,
dan geldt een standaardtarief van € 0,19 per kilometer.
• Voorgeschreven medicijnen. Het gaat alleen om geneesmiddelen op
voorschrift van een arts, waar u geen (volledige) vergoeding voor hebt
gekregen, bijvoorbeeld doordat u moest bijbetalen voor duurdere
medicijnen. Ook homeopathische geneesmiddelen vallen hier onder,
maar alleen als ze zijn voorgeschreven door een arts.
• Hulpmiddelen. Denk aan gehoorapparaten, kunstgebitten en bruggen,
steunzolen, elastische kousen, prothesen, loophulpmiddelen, rolstoelen
en de laadkosten voor accu's van scootmobielen en elektrische
rolstoelen. Uitgaven voor brillen en contactlenzen zijn niet aftrekbaar.
• Vervoer. Het gaat hierbij om de vervoerskosten die u maakt vanwege
uw handicap of ziekte. Denk vooral aan ziekenvervoer voor bezoeken
aan artsen of andere behandelaars. Reist u per openbaar vervoer of met
een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Neemt u de auto, ga dan
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uit van de werkelijke kosten per kilometer, dus inclusief afschrijving en
onderhoud. U kunt die kilometerprijs berekenen op basis van de tabellen
en rekenmodules van de ANWB of de Consumentenbond.
Dieet op voorschrift van een arts of erkende diëtist. U kunt alleen
dieetkosten opvoeren zoals die genoemd worden in de tabellen van de
Belastingdienst.
Extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Kunt u aantonen dat u
vanwege uw handicap of ziekte meer dan € 620 extra kosten hebt
gemaakt voor kleding en beddengoed, dan mag u standaard € 775
aftrekken. Kunt u dat niet, maar blijkt 'uit algemene kennis of uit
eerdere aangiften' dat uw handicap of ziekte inderdaad extra kosten voor
kleding en beddengoed met zich meebrengt, dan mag u € 310 aftrekken.
De bedragen gelden per persoon.
Woningaanpassingen. De woning moet op medisch voorschrift zijn
aangepast. Bovendien geldt een ingewikkelde verrekening met de
mogelijke waardestijging. De regeling geldt ook voor huurwoningen,
nieuwe woningen en vakantiehuisjes.
Andere aanpassingen. Bijvoorbeeld specifieke aanpassingen aan uw
auto.
Uitgaven voor extra gezinshulp. Het gaat bij deze post alleen om
particuliere hulp, zonder Wmo-indicatie. Ook uitgaven boven een bruto
persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp vallen hier onder.

4. Dat is heel wat. Kan ik al die kosten aftrekken?
Helaas niet. Er geldt een drempel. Uw zorgkosten moeten hoger zijn dan die
drempel. U kunt alleen de kosten boven de drempel aftrekken. De drempel
is afhankelijk van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de
drempel. Gebruikt u het aangifteprogramma, dan berekent het programma
automatisch hoe hoog de drempel voor u is en of u die drempel haalt.
5. Zul je net zien dat ik die drempel niet haal.
U haalt de drempel vaak gemakkelijker dan u denkt. Want hebt u een laag
inkomen, dan mag u een aantal specifieke zorgkosten verhogen met een vast
percentage. De grens hiervoor ligt bij een (gezamenlijk) inkomen van niet
meer dan € 34.055. Gebruikt u het Aangifteprogramma, dan berekent het
programma automatisch de verhoging. De verhoging telt mee om de
drempel te halen.

6. Gelden er verder nog regels?
Zeker. De belangrijkste regel is dat het moet gaan om kosten die u zelf
draagt. Hebt u een vergoeding gekregen, dan kunt u de uitgaven niet ook
nog eens aftrekken. U moet de kosten bovendien in 2012 betaald hebben.
Verder gelden er per onderdeel van de aftrek soms gedetailleerde regels, die
erg ingewikkeld zijn.
7. Oei. Is het verstandig om deskundige hulp in te schakelen?
Dat hoeft niet per se, maar vaak is het wel handig. Gelukkig zijn er veel
organisaties die u kunnen helpen. Neem voor meer informatie contact op
met uw gehandicaptenorganisatie, patiëntenvereniging, ouderenorganisatie,
belastingwinkel of vakbond.
Tekst: Kees Dijkman
Deze informatie wordt u aangeboden door de Chronisch zieken en
Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad). De tekst is met de meeste
zorgvuldigheid samengesteld, maar er kunnen geen rechten aan worden
ontleend. Voor uitgebreide informatie, kijk op de website Meerkosten.nl, in
de rubriek 'Belastingvoordeel' of bestel de brochure ‘Belastingvoordeel
2012 voor mensen met een handicap en chronisch zieken’ bij de CG-Raad
bestellijn, telefoon (030) 291 66 11.

STICHTING OMBUDSMAN
BRANDBRIEF van de Ango aan de leden van de Tweede Kamer, de CGraad, de PG-organisaties, de VNG
Tot onze ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van het feit, dat stichting
De Ombudsman haar werkzaamheden om budgettaire redenen moet
beëindigen. Als grootste algemene vereniging voor mensen met een
beperking maakten vele van onze leden en ook onze vrijwillige adviseurs
gebruik van de diensten van stichting De Ombudsman.
Wegvallen van sociaal juridische steun bron zeer grote zorg
Het wegvallen van deze vorm van ondersteuning is voor onze leden een
grote aderlating in het verkrijgen van sociaal juridische ondersteuning. Deze

aantasting van de ondersteuning vormt voor ons als belangenorganisatie een
bron van zeer grote zorg. Deze zorg willen wij door middel van deze
brandbrief bij u kenbaar maken.
Vragen van individuele personen nemen toe
Wij constateren, dat allerlei vormen van informatieverstrekking,
ondersteuning en advisering, evenals de ondersteuning bij beroep en
bezwaar voor onze doelgroep in toenemende mate worden beperkt. De
landelijke subsidies aan de PG-organisaties worden afgebouwd, naar een
minimaal peil. De aanwezige voorzieningen als het Juridisch Steunpunt, dat
stichting De Ombudsman uitvoerde voor de CG-raad en aangesloten
organisaties wordt om budgettaire redenen hervormd en daarbij is
nauwelijks ruimte voor individuele ondersteuning. De toekomst van een
organisatie als MEE, waarmede wij nauw samenwerken is uiterst onzeker
gezien de decentralisaties. Kortom aan de aanbodzijde van de individuele
ondersteuning voor mensen met een beperking en chronisch zieken zijn we
een van de weinige (vrijwilligers)organisaties.
Tegelijkertijd constateren wij, dat de vragen van individuele personen
toenemen. De komende decentralisaties en beleidswijzigingen op het gehele
sociale domein zorgen voor veel vragen en een toenemende onzekerheid
onder de doelgroep. Daarnaast neemt de doelgroep toe op basis van de
bestaande plannen betreffende bv. de AWBZ. Scheiden van wonen en zorg
leidt voor cliënten met een ZZP van minder dan 5 tot een grote
administratieve vraagtoename. Er dient in veel gevallen huurtoeslag te
worden aangevraagd op basis van de aparte huurovereenkomst. De zorg van
de WMO zal moeten worden aangevraagd en geregeld. Kortom wij
constateren een grote toename van cliënten en bij deze cliënten een
toenemende complexiteit in vragen om ondersteuning.
Ontstaan maatschappelijk probleem bij gehandicapten en chronisch
zieken
Bovenvermelde tegenstelde ontwikkelingen dragen er naar onze mening aan
bij, dat er bij een groot deel van de onderhavige doelgroep een
maatschappelijk probleem ontstaat. Dit probleem is niet alleen op te lossen
door de inzet van de mantelzorgers, de vrijwillige
ondersteuningsorganisaties als de onze, de beschikbaarheid van informatie
op ontoegankelijke overheidswebsites e.d.
We achten het van onderschatting getuigen de gemeente(n) aan te wijzen als
de organisatie, die verantwoordelijk is voor de ondersteuning van deze

grotendeels kwetsbare groep in onze samenleving en de bal daar neer te
leggen.
Wij vragen nadrukkelijk uw aandacht
Wij vragen nadrukkelijk uw aandacht voor deze ontwikkeling en zijn van
zelfsprekend bereid met u nader van gedachten te wisselen over de
problematiek, zoals die zich bij onze vrijwillige adviseurs nu al aandient.
Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Ango
J.H. Meijer, Secretaris. Tel. 06-51 43 20 39
Ango – Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
Postbus 850, 3800 AW Amersfoort
Tel. 033-465 43 43
Fax. 033-465 43 53
www.ango.nl

Nieuw aanbod 2013 Vrijwilligersacademie
De Vrijwilligersacademie heeft voor alle vrijwilligers in Woerden een
afwisselend aanbod aan interessante workshops en cursussen
samengesteld. Er zit vast iets voor u bij! Wij verzoeken u vriendelijk al uw
vrijwilligers op de hoogte te stellen van dit aanbod. Wilt u meer weten,
heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op via
info@hartvoorwoerden.nl, via 0348-421101. Op www.hartvoorwoerden.nl
is de uitgebreide inhoud van het aanbod te vinden en kunt u zich direct
inschrijven.
Cursus Reanimatie en AED
Wanneer: donderdag 7, 14 en 21 maart, 19.30 – 22.00 uur of
donderdag 3, 10 en 17 oktober, 19.30 – 22.00 uur
Waar: Welzijn Woerden
Kosten: €20,In deze cursus leert u in drie lessen reanimeren, AED en andere
levensreddende handelingen zoals stabiele zijligging, vervoer, verslikking

etc. Er wordt gewerkt met het lesboek van de Nederlandse Hartstichting en
na afloop ontvangt u het diploma van de Hartstichting. Bij een aanvullende
verzekering kunt u vaak dit cursusgeld vergoed krijgen. Informeer bij u
verzekering voor de voorwaarden.
Workshop Ouder worden en Dementie Vroegsignalering
Wanneer: donderdag 21 maart, 13.30 – 15.30 uur
Waar: Welzijn Woerden, Gratis deelname.
Tijdens het omgaan met oudere mensen kan je een niet-pluis gevoel krijgen.
Doel van deze workshop is uw deskundigheid als vrijwilliger op het gebied
van dementie bevorderen waardoor u vroege signalen van dementie herkent,
het gedrag hierbij beter begrijpt en mee om kunt gaan.
Workshop Miscommunicatie
Wanneer: donderdag 16 mei,19.00 – 22.00 uur
Waar: Welzijn Woerden, Gratis deelname.
Communiceren, motiveren, weerstand en irritaties. Hoe ontstaan
misverstanden en irritaties? Wat is de kern van motiveren en omgaan met
weerstand? Wat is de rode draad en helpt in al dit soort situaties? Hoe kun
je geweldloos communiceren zodat zowel jijzelf en de ander blij zijn met de
uitkomst? Een praktische avond met oefeningen uit eigen praktijk van alle
dag.
Workshop Agressie: Vechten, vluchten of ontmoeten?
Wanneer: donderdag 11 april 2013, 19.00 – 22.00 uur
Waar: Welzijn Woerden, Gratis deelname.
Ontdek hoe u op een totaal andere manier op (potentieel) agressieve situatie
kan reageren en wat het effect daarvan is. Mede door de vernieuwende
combinatie van theorie met praktische oefeningen uit de krijgskunst aikido,
is de workshop een bijzondere en plezierige beleving
Workshop Sociale Media
Wanneer: vrijdag 31 mei, 13.00 – 14.30 uur
Waar: Welzijn Woerden, Gratis deelname.
Social media: Wel de klok horen luiden maar niet weten waar de klepel
hangt?
In deze inspirerende en zeer praktische workshop komt u alles te weten over
wat sociale media is, welke er allemaal zijn, wat je er mee kunt en hoe het
nu zit met privacy en veiligheid.
Workshop Fondsenwerving

Wanneer: donderdag 23 mei 2013, 19.30 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.00
uur
Waar: Welzijn Woerden, Gratis deelname.
Waar haal je in deze tijd geld vandaan voor projecten? Geld zoeken loont,
zeker de komende jaren moet je echter creatiever zijn in het vinden van
financiële mogelijkheden. Deze praktische workshop biedt u een leidraad
om succesvoller te zijn bij uw aanvragen bij de talrijke fondsen, die
Nederland rijk is.
Herhalingscursus Reanimatie en AED
Wanneer: vrijdag 1 november 2013, 13.30 – 15.30 uur, Welzijn
Woerden of
woensdag 23 oktober 2013, 19.30 – 21.30 uur, Kamerik De Cope.
Kosten: €10,U heeft u de cursus Reanimatie en AED gevolgd, maar om uw
vaardigheden bij te houden is het noodzakelijk om deze herhalingsles te
volgen. Bij een aanvullende verzekering kunt u vaak dit cursusgeld vergoed
krijgen. Informeer bij u verzekering voor de voorwaarden.
Workshops Vonk, Vuur & Vlam
Wanneer: donderdag 7 nov, 21 nov en 12 december, 19.00 – 22.00 uur
Waar: Welzijn Woerden, €15,Wat is jouw droom, hoe maak je die concreet, hoe zorg je dat jouw vonk
overslaat en je hiermee iets kan betekenen voor anderen en/of de
organisatie? Praktische workshops waarin je met Aikido oefeningen ook
fysiek één en ander gaat ervaren en mooie inzichten zal opdoen vanuit de
praktijk.
VERDIEN ZORGKOSTEN TERUG VIA UW BELASTINGAANGIFTE
Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks veel extra kosten voor
bijvoorbeeld zorg, hulpmiddelen of woningaanpassingen. Gelukkig zijn die
kosten voor een groot deel aftrekbaar via de belastingen. Op de website
www.meerkosten.nl van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CGRaad) kunt u precies zien, hoe u dat moet aanpakken. U kunt ook de
brochure Belastingvoordeel 2012 bestellen.
Voor mensen met hoge zorgkosten geeft deze site een praktische handleiding bij
de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2012, die vóór 1 april ingediend
moet zijn bij de Belastingdienst. Met behulp van de site kunt u honderden euro’s

terugverdienen. De aftrek geldt voor zogenaamde ‘specifieke zorgkosten’, zoals
medische hulp, voorgeschreven medicijnen, dieet op doktersadvies en vervoer
van en naar het ziekenhuis. Deze informatie is ook gebundeld in de brochure
Belastingvoordeel 2012. U kunt deze publicatie bestellen bij de
webwinkel van de CG-Raad.
Praktisch
In begrijpelijke taal geeft de site uitleg over het invullen van de belastingaangifte
2012. De site volgt de opbouw van het elektronische aangifteformulier van de
Belastingdienst, waardoor het gelijktijdig en stapsgewijs te gebruiken is.
Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe gemaakte kosten terug te verdienen zijn.
Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van het inkomen en dat van de eventuele fiscale
partner.
Andere tegemoetkomingen
De site geeft ook informatie over andere tegemoetkomingen en financiële
regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten. Zoals de Wet
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).
Geen internet
Voor mensen die geen internet hebben, heeft de CG-Raad de brochure
Belastingvoordeel 2012 uitgebracht. Die kunt u bestellen door € 5,80 over te
maken op rekeningnummer 3188522 ten name van de CG-Raad te Utrecht.
Daarbij moet u vermelden: Belastingbrochure 2012, uw naam, adres, postcode en
woonplaats.
Ga naar www.meerkosten.nl
OPNIEUW PLEIDOOI VOOR BETERE INDICATIE VALYS
De senioren- en cliëntenorganisaties ANBO, CG-Raad, CSO,
Oogvereniging Nederland en Platform VG pleiten gezamenlijk voor een
uniforme set van criteria die decentrale indicatie voor Valys mogelijk
maakt. Morgen debatteert de vaste Kamercommissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met staatssecretaris Van
Rijn over het doelgroepvervoer en Valys. De huidige drie
instroomwegen - toegang door een WMO-indicatie, een
gehandicaptenparkeerkaart of een begeleiderspas van de NS - hebben
geleid tot een zo omvangrijke instroom, dat het kilometerbudget

verlaagd is tot een ongewenst niveau. Landelijke en
uniforme indicatiestelling moeten ertoe leiden dat Valys-vervoer
beschikbaar blijft voor de doelgroep met de grootste beperkingen.
Zorgen De organisaties vrezen dat er tijdens de looptijd van het nieuwe
Valys-contract weinig of niets verandert met de huidige indicatiestelling,
omdat de voorgestelde wijziging een mogelijke decentralisatie naar de
gemeenten in 2017 zou belemmeren. Dat is onzin. Bovendien is een heldere
indicatieprocedure, die verder gaat dan lokaal maatwerk, juist in het belang
van de gebruikers.
Contractvervoer Valys is onderdeel van het contractvervoer, dat speciaal
gericht is op mensen die vanwege een beperking niet met het openbaar
vervoer kunnen reizen. ANBO vindt het van groot belang van Valys gericht
blijft op die doelgroep. Jaarlijks gaat er ruim 60 miljoen euro naar Valys.
INKOMEN & ZORG
Mensen met een vermogen gaan vanaf 1 januari 2013 meer eigen
bijdrage AWBZ of Wmo betalen.
Woont u in een verzorgings- of verpleeghuis? Of heeft u thuiszorg? Dan
moet u een zogenoemde eigen bijdrage betalen. Vanaf 1 januari 2013 gaan
mensen met (veel) spaargeld meer eigen bijdrage betalen. Hoe hoog de
eigen bijdrage is, hangt af van uw verzamelinkomen dat de Belastingdienst
vaststelt. Als u veel spaargeld op de bank heeft staan, moet u over een deel
van dat vermogen belasting betalen.
Voor de aangifte inkomstenbelasting is een deel van uw vermogen
(spaargeld, bezittingen) vrij van belastingheffing. Dit vrije deel heet het
heffingvrij vermogen. Per persoon geldt een heffingvrij vermogen van €
21.139,-.
Bent u op 31 december van het betreffende jaar 65 jaar of ouder, dan kunt u
in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor de ouderentoeslag.
Daarmee verhoogt u het heffingvrij vermogen.

Hoogte ouderentoeslag De hoogte van de ouderentoeslag houdt verband
met uw inkomen uit werk en woning (Box 1 van uw aangifte
inkomstenbelasting). Dat is het totaal van uw inkomsten uit werk of
pensioen.
Is uw inkomen minder dan € 14.302? Dan is uw ouderentoeslag € 27.984,-.
Is uw inkomen tussen € 14.302 en € 19.895? Dan is uw ouderentoeslag €
13.992,-.
Is uw inkomen meer dan € 19.895,-? Dan hebt u geen recht op
ouderentoeslag.
Rekenvoorbeeld Stel, u hebt een inkomen uit pensioen van € 16.000,-. U
bent getrouwd. Door de verkoop van uw huis hebt u € 86.270,- spaargeld.
•
•
•
•

Uw heffingvrij vermogen is dan 2 x € 21.139,- = € 42.278,Uw ouderentoeslag is € 13.992,Totaal heffingvrij vermogen € 56.270,Belast vermogen (86.270 – 56.270): € 30.000,-.

Om het bedrag dat over het voordeel uit sparen en beleggen vast te stellen,
heeft de wetgever bepaald dat moet worden uitgegaan van een vast
rendement. Wat de feitelijke opbrengst van uw vermogen is, doet er dus niet
toe.
Dit zogenaamde forfaitaire rendement is vastgesteld op vier procent van de
grondslag.Met de gegevens uit het voorbeeld is uw voordeel uit sparen en
beleggen € 1.200 (4% van € 30.000). Uw verzamelinkomen is dan € 16.000
+ € 1.200 = € 17.200.
Dat is nu de basis voor uw eigen bijdrage AWBZ of Wmo.
In 2013 voordeel naar acht procent Vanaf 2013 gaat het voordeel uit
sparen en beleggen naar acht procent. Voor alle duidelijkheid, alleen voor
de berekening van de eigen bijdrage, niet voor de berekening van de
inkomstenbelasting.
Het inkomen uit het voorbeeld gaat voor de eigen bijdrage naar € 18.400,-.
Dat is samengesteld uit het pensioeninkomen van € 16.000,- en acht procent
van het belast vermogen, € 2.400,-, totaal € 18.400,-.

HOGERE VRIJSTELLING ERFBELASTING DOOR
MANTELZORGCOMPLIMENT
Inwonende en mantelzorgende kinderen die het mantelzorgcompliment
van de Sociale Verzekeringsbank hebben ontvangen komen in
aanmerking voor ruim 600.000 euro vrijstelling bij de erfbelasting.
Afzien van de 200 euro mantelzorgcompliment -waarmee de
overheid het werk van mantelzorgers wil waarderen- kost bij de erfenis
veel geld.
Zieke ouder Veel mantelzorgers die hun enige overgebleven zieke ouder
verzorgen, hoeven het mantelzorgcompliment niet; zij vragen het niet aan.
Ze vinden het normaal om voor hun zieke vader of moeder te zorgen. Maar
volgens ANBO weten ze niet, dat er sinds 1 januari2010 inde Successiewet
een uitzonderingsregel is opgenomen waarbij bloedverwanten die
samenwonen onder voorwaarden toch partner voor de erfbelasting kunnen
zijn. Eén daarvan is dat men in het jaar voorafgaand aan het overlijden van
de ouder, het mantelzorgcompliment moet hebben ontvangen.
Voorwaarden ANBO raadt kinderen die inwonen bij hun ouder en voor hen
zorgen, aan de voorwaarden goed te bekijken. Want kinderen hebben bij de
erfenis van hun ouder normaal een fiscale vrijstelling van ruim 19 duizend
euro. Is het bedrag van de erfenis meer, dan is de erfbelasting 10% over de
volgende (afgerond) € 99.000 en nog eens 20% boven dat bedrag.
Een voorbeeld Moeder is overleden. Zij laat de ouderlijke woning en
spaargeld na, totaal € 300.000. De enige erfgenaam is haar dochter die haar
moeder de afgelopen drie jaren heeft verzorgd. Zij woonde ook bij haar
moeder. De dochter heeft vorig jaar een mantelzorgcompliment ontvangen.
Zij voldoet aan de overige voorwaarden om voor de erfbelasting als partner
te worden aangemerkt. Haar vrijstelling voor de erfbelasting is € 603.600.
Het bedrag van de erfenis is minder; zij hoeft geen erfbelasting te betalen.
Als zij geen mantelzorgcompliment had ontvangen, is het verhaal heel
anders. Haar vrijstelling is in dat geval € 19.114,- De erfenis is dan belast
voor (€ 300.000 min € 19.114) een bedrag van € 280.886.Over de eerste €
115.708 is de belasting 10%, € 11.570 dus. Over het restant van € 165.178
is het tarief 20%, € 33.035.De totale erfbelasting is dan € 44.605.

PRACTICOMFORT HELPT BIJ WMO AANVRAAG

Maakt u gebruik van de WMO of bent u van plan
een voorziening aan te vragen? PractiComfort kan u hierbij helpen. Wij
hebben veel ervaring met het indienen van subsidie aanvragen. Daarnaast
kunnen onze adviseurs uw belastingaftrek op een zorgmiddel uitrekenen.
Vaak is particuliere aanschaf gunstiger omdat belastingteruggave tot wel
52% kan oplopen. En bij particuliere aanschaf heeft u geen eigen bijdrage.
PractiComfort adviseert u en kijkt naar de beste oplossing voor u. Bel voor
meer informatie naar telefoonnummer 071- 799 8200.
Hoe kunt u zelf WMO aanvragen? Wanneer u gebruik wilt maken van de
WMO regeling, dient u eerst een aanvraag te doen bij het plaatselijke WMO
loket van uw gemeente. Als u in aanmerking komt voor een zorgmiddel,
wordt gekeken hoe de subsidie aan u wordt verstrekt. De WMO steunt
burgers op verschillende manieren. Eén van de manieren is dat u een
Persoonsgebonden Budget (PGB) krijgt om zelf een zorgmiddel mee aan te
schaffen. Het is ook mogelijk dat u een scootmobiel, traplift of een ander
voorziening van de gemeente zelf krijgt. Dat heet Zorg in de vorm van
Natura.
Wijzigingen in de WMO. Het afgelopen jaar hebben een aantal
wijzigingen plaatsgevonden in het WMO beleid. Zo zijn de voorwaarden
voor de aanvraag van subsidie aangepast. Een andere wijziging is dat
burgers die via de WMO een zorgmiddel gebruiken, daar een eigen bijdrage
voor gaan betalen. De eigen bijdrage ligt tussen de € 18 tot ca. 50, - per vier
weken. Het exacte bedrag is afhankelijk van de persoonlijke situatie,
inkomen en gemeente waar iemand woonachtig is. Deze regel geldt voor
nieuwe aanvragen, maar ook voor burgers die al langer gebruik maken van
een zorgmiddel. In de meeste gemeenten is de wijziging al ingegaan.

Contact met PractiComfort per telefoon:
Afdeling Verkoop Telefoon: 071 - 799 82 00
Afdeling Service Telefoon: 071 - 409 71 71
Per email: Stel uw vraag via nieuwsbrief@practicomfort.nl
contactformulier »
Adresgegevens:PractiComfort, Lageweg 53, 2222 AG Katwijk
MANTELZORGSALON
Donderdagmiddag 28 februari stond er weer een creatieve
activiteit op het programma tijdens de Mantelzorgsalon. Deze keer
een tekenactiviteit volgens de methodiek van zentangle o.l.v. Marion
Havekes. De heer Jan van den End maakte het nog gezelliger met op
de achtergrond Nederlandstalige liedjes op zijn keyboard.
Even tijd voor jezelf nemen is belangrijk en daarom organiseert
Steunpunt Mantelzorg elke laatste donderdagmiddag van de maand
een mantelzorgsalon. Wij vragen een kleine bijdrage van € 2,- per
keer voor de materiaalkosten van de activiteiten.
De mantelzorgsalon is een inloop- en ontmoetingsplek voor
mantelzorgers. Elke maand wordt er een activiteit georganiseerd die
in het teken staat van ontspanning. Ook kunt u terecht voor
praktische vragen of gewoon een kop koffie en een luisterend oor.
De mantelzorgsalon is elke laatste donderdag van de maand van
14.00 tot 16.00 uur in De Plint, Jozef Israelslaan 20a in Woerden.
Deelname (incl. koffie of thee) is € 2,- . Loopt u eens binnen!
Wilt u informatie over de Mantelzorgsalon of heeft u andere vragen over
mantelzorg, neem dat contact op met:
Dunja van Kleef, Coördinator Steunpunt Mantelzorg Woerden.
Tel: 0348-421101 of 06-43368441, d.vankleef@welzijnwoerden.nl
Mantelzorgsalon, Rembrandtlaan 2
3443 EG Woerden
T 0348 - 42 11 01, M 06 - 433 68 441, www.welzijnwoerden.nl,
Bereikbaar: maandag van 13.00 tot 17.00, dinsdag en donderdag
GEHANDICAPTENTOILET FULCOTHEATER IJSSELSTEIN
Het gebruik maken van de invalidentoilet in het Fulcotheater is geen
vanzelfsprekendheid. Passanten met een beperking mogen gebruik maken

van dit toilet tegen een vergoeding van € 0,50. Dit omdat bij herhaling
bleek, dat het toilet niet netjes werd achtergelaten.
DECENTRALISATIE AWBZ
De decentralisatie van taken uit de AWBZ naar de Wmo, brengt een aantal
versoberingen met zich mee en forse taken op het sociale domein voor
gemeenten.
De aanspraak op persoonlijke verzorging vervalt bij een indicatie korter dan
6 maanden. Op het gebied van de individuele voorzieningen wordt
hergebruik van scootmobiel, rolstoel en andere hulpmiddelen verplicht.
De aanspraak op huishoudelijke hulp wordt vervangen door een
maatwerkvoorziening voor degenen die het echt nodig hebben en het uit
eigen middelen niet kunnen betalen. Het beroep op de bestaande
huishoudelijke hulp in de Wmo, wordt voor nieuwe cliënten met een
midden en hoger inkomen beëindigd in 2014. Voor bestaande cliënten gaat
de maatregel een jaar later in. Gemeenten houden in 2015 nog 25% van het
budget huishoudelijke hulp over om maatwerkvoorzieningen te treffen voor
kwetsbare burgers.
Onduidelijk is nog hoe in 2014 de financiering wordt geregeld voor mensen
die gebruik willen blijven maken van dagbesteding. De overheveling van
extramurale begeleiding en verzorging vanuit de AWBZ naar de Wmo vindt
plaats met een korting van 25% voor gemeenten.
De transitie van extramurale begeleiding vanuit de AWBZ wordt nu verder
doorgevoerd naar de Wmo. Gemeenten worden vanaf 2015
verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning,
begeleiding en verzorging. Nieuw in de plannen is dat met dit pakket het
recht op persoonlijke verzorging wordt ingeperkt voordat de persoonlijke
verzorging overgaat naar de Wmo.
De vrees bestaat dat veel mensen buiten de boot zullen vallen omdat in het
regeerakkoord de zogenoemde dagbesteding in 2014 wordt geschrapt voor
nieuwe gevallen. Een jaar later krijgen gemeenten de taak om extra zorg
voor ouderen, gehandicapten en psychiatrische patiënten op zich te nemen,
overigens met een kleiner budget. Met de dagbesteding kunnen familieleden
ontlast worden in de zorg die zij bieden.
De Tweede Kamer wil echter dat ook in 2014 extra hulp voor demente
ouderen en gehandicapten beschikbaar blijft. Regeringspartijen PvdA en
VVD gaven het kabinet de opdracht om binnen een half jaar met een

oplossing te komen. Ze proberen daarmee onrust bij patiënten en
oppositiepartijen weg te nemen.
ROLSTOELVRIENDLIJKE BED & BREAKFASTS
In samenwerking met het Revalidatiefonds heeft ANWB Bed & Breakfast
een gids samengesteld met de 20 leukste weekendjes weg in eigen land
voor mensen met een handicap.
Na lange tijd is voor auteur Eelke Keldermand een droom uitgekomen: een
gids met romantische bed and breakfast, geschreven vanuit eigen ervaring.
Zij geeft duidelijk aan welke aanpassingen er in de bed and breakfast zijn
gemaakt. Voor het overzicht tekende zij per bed and breakfast een
plattegrond van de (bad)kamer en ze geeft ook nog leuke,
rolstoelvriendelijke, adresjes en uitjes in de omgeving.
Naast de 20 weekendjes die Eelke Kelderman heeft beschreven, zijn er op
ANWB Bed and Breakfast meer dan 100 locaties die aan criteria voldoen
die een bed and breakfast rolstoeltoegankelijk, of nog beter,
rolstoelvriendelijk maken.
www.anwbbedenbreakfast.nl

Mensen met een handicap willen vooraf uitzoeken hoe de toegankelijkheid
van een wandeling is. Dat kan op www.wandelenmeteenbeperking.nl van
Kenniscentrum Groen & Handicap.
Het is onze ambitie om op deze site àlle toegankelijke wandelroutes in
Nederland op te nemen. Dat kan alleen als we hulp krijgen.
Wilt u meer weten?
Kijk op: www.wandelenmeteenbeperking.nl

Stuur een mail naar: info@wandelenmeteenbeperking.nl
Vul het aanmeldformulier in op www.wandelenmeteenbeperking.nl
Wandelen, goed voor elkaar! Dankzij het werk van onze ambassadeurs
kunnen mensen met een handicap ongestoord van de natuur genieten.
Wandelen is zo ook voor hen goed voor elkaar!
Ambassadeurs gezocht
We zijn op zoek naar wandelaars die de toegankelijkheid van een
wandelroute in kaart willen brengen. Iedereen die kennis heeft van
toegankelijkheid of deze kennis wil opdoen, kan ambassadeur worden.
Via een draaiboek, begeleide wandelingen, Facebook en een internetforum
bieden we ondersteuning.

BELASTINGAANGIFTE BIJNA VOLLEDIG VOORAF
INGEVULD
De fiscus vult de belastingaangifte over 2012 voor
ruim 4 miljoen mensen geheel vooraf in. Dat komt
door de uitbreiding van de vooraf ingevulde
aangifte met bank- en spaargegevens. In totaal
moeten ruim 8 miljoen mensen aangifte
inkomstenbelasting doen. Bij de helft van hen zal
de aangifte nu volledig vooraf ingevuld zijn, bij de andere helft is dit al
grotendeels gebeurd. Mensen moeten de aangifte controleren, wijzigen
of aanvullen. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën roept op om
vooral in maart de vooraf ingevulde aangifte (VIA) te gebruiken om fouten
te voorkomen. In de praktijk blijkt dat mensen zich vaak vergissen bij het
invullen van hun inkomen. Bijvoorbeeld door het bedrag van de AOW op
de verkeerde plek neer te zetten. Dit brengt vervolgens extra
correspondentie met de Belastingdienst met zich mee. Door de vooraf
ingevulde aangifte kan dit worden voorkomen. “Ik ben erg blij met de
uitbreiding van de vooraf ingevulde belastingaangifte. Het zorgt ervoor dat
het weer een stukje makkelijker wordt voor mensen en het voorkomt
vergissingen bij de aangifte, “ aldus staatssecretaris Weekers.
Extra controlethema's
Een andere verandering is dat de Belastingdienst door de komst van de

vooraf ingevulde aangifte overstapt van een extra controlethema naar
meerdere extra service- en controlethema’s. Doel is om mensen vooraf te
informeren over veelgemaakte fouten en deze te voorkomen. Of om erop te
wijzen dat men juist recht heeft op een belastingvrijstelling. Dit jaar wordt
daarom extra aandacht besteed aan het verhogen van de hypotheek, de
(on)terechte aftrek van lijfrentepremies, (on)terechte aftrek van zorgkosten
en ondersteuning bij het invullen van zogenoemde Duitse rente. De fiscus
verstuurt aan mensen uit deze groepen brieven met tekst en uitleg over de
juiste wijze van invullen van deze onderwerpen. De aangifte wordt op deze
punten extra gecontroleerd. Mensen die gaan scheiden denken vaak niet
meteen aan de mogelijke fiscale consequenties hiervan. Er komen dan ook
relatief veel fouten en vergissingen in hun aangifte voor. De Belastingdienst
zal deze groep de komende jaren extra informatie proberen te bieden.
Versneld
Vorig jaar startte de Belastingdienst met een proef met het versneld
opleggen van de definitieve aanslag. Hierbij krijgen mensen na controle niet
langer eerst een voorlopige aanslag, maar direct een definitieve aanslag,
zodat ze eerder weten waar ze aan toe zijn. Het streven is om dit jaar enkele
miljoenen aanslagen direct versneld op te leggen.
Welke gegevens vulde de fiscus al vooraf in:
Loon uitkeringen, pensioenenDe meeste heffingskortingenHypotheeksaldo
en hypotheekschuld WOZ-waarde eigen woningOverige onroerende
zakenIngehouden dividendbelastingLijfrentepremiesStudiekosten.
Welke gegevens vult de fiscus dit jaar extra in:
Banksaldi en spaartegoedenWaarde effectenportefeuillesLeningen en
andere schuldenBuitenlandse (Belgische en Duitse)PensioenenPremies
AOV(Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)Buitenlandse
rekeningenInkomsten van zorgverleners betaald uit persoonsgebonden
budget (andere inkomsten, resultaat overige werkzaamheden)
Hulp Ango
Voor het invullen van het belastingformulier kunnen Ango-leden hulp
krijgen van de consulenten van de Ango.
BELASTINGADVIES
Iedereen in Nederland maakt gebruik van voorzieningen waar de overheid
voor zorgt of aan meebetaalt: wegen en dijken, politie, onderwijs, zorg en
sociale voorzieningen. Deze overheidstaken worden voor het overgrote deel

bekostigd uit de opbrengst van belastingen. Iedereen die woont of werkt in
Nederland of hiervandaan inkomen heeft moet aan deze voorzieningen
meebetalen en is dus belastingplichtig. De Belastingdienst int deze belasting
namens de Rijksoverheid.
Ondersteuning bij uw aangifte
Mensen met een handicap en arbeidsongeschikten kunnen vaak een bedrag
terugkrijgen van de belastingdienst. Om zoveel mogelijk geld terug te
krijgen moet u wel weten wat uw rechten en plichten zijn. De adviseurs van
de Ango kennen die rechten en plichten als hun broekzak en ze helpen u
graag bij het invullen van de belastingformulieren. Een adviseur van de
Ango ondersteunt bij het doen van de aangifte, waarbij specifiek wordt
gekeken welke kosten mensen mogen opvoeren ten gevolge van handicap of
chronische ziekte.
Daarnaast behoren ook het invullen en/of controleren van Provinciale- en
Gemeentelijke belastingen tot de dienstverlening van de Ango.
Ondersteuning bij bezwaar en beroep
Kwijtschelding en het opstellen van bezwaarschriften op het gebied van
belastingaanslagen behoren ook tot de dienstverlening van de adviseurs van
de Ango.
De adviseurs van de Ango beschikken over een goede algemene kennis van
het belastingrecht en over specifieke kennis van de belastingwetten en
regelingen die voor mensen met een functiebeperking van belang zijn. Zij
hebben van de Ango een gedegen opleiding gekregen en ze staan officieel
bij de Ango geregistreerd. Ze leveren daardoor diensten van een hoge
kwaliteit.
Hebt u een vraag of een probleem waar u graag informatie, advies of hulp
bij wilt, dan neemt u in principe eerst contact op met een Ango-adviseur bij
u in de buurt. De Ango beschikt over een netwerk van ongeveer 70
financieel adviseurs; dit zijn geschoolde vrijwilligers, verspreid over heel
Nederland .
Voor informatie (www.ango.nl) kunt u altijd vrijblijvend contact met
een adviseur opnemen. In alle andere gevallen geldt dat men lid van de
Ango moet zijn. Als u geen lid bent en u wilt hulp bij het invullen van
de belastingen, dan zijn hier wel kosten aan verbonden, € 35,00 per
aangifte.

