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EINDELIJK, GRATIS PARKEREN VOOR GEHANDICAPTEN
Na in het verleden veel gelobbyd te hebben bij het gemeentebestuur, om het
parkeren voor onze doelgroep gratis te maken en daarop afwijzing na
afwijzing te hebben ontvangen, is onze verbazing groot en zijn wij blij
voor de doelgroep, want vanaf 11 november kunt u met de algemene
gehandicaptenparkeerkaart in de binnenstad gratis parkeren op de
gehandicaptenparkeerplaatsen.
Op de gehandicaptenparkeerplaatsen in de Rijnstraat, Nieuwstraat en
parkeerterrein tegenover Ma Copine (Plantsoen) mag u maximaal 1 uur
gratis parkeren (parkeerzone A, zone 4401). Op de overige algemene
gehandicaptenparkeerplaatsen in de binnenstad maximaal 4 uur
(parkeerzone A, zone 4401). U moet wel gebruik maken van de blauwe
parkeerschijf. Informatie vindt u op de borden bij de betreffende
parkeerplaatsen.
E.e.a. heeft te maken met het invoeren van een nieuw parkeerbeleid in de
gemeente Woerden, waardoor de parkeermeters verder van elkaar zijn
geplaatst en/of het gebruik van de mobiele telefoon vereist is. Beide opties
geven problemen bij de doelgroep, zodat tot bovengenoemd besluit is
gekomen. Houders van een GPK (gehandicaptenparkeerkaart) hebben
hiervan inmiddels bericht ontvangen.
Reacties uit het publiek heeft u in de media kunnen volgen. 1 uur parkeren
is voor de meeste mensen met mobiliteitsproblemen te kort, dus we hopen
dat daar nog iets aan veranderd gaat worden.
NIEUW WETSVOORSTEL 2015 22 juli 2013
Zoals bekend wordt er gewerkt aan de nieuwe Wmo. VNG en de
koepelorganisaties van cliënten- en patiëntenorganisaties zijn in
gesprek met VWS over het concept-wetsvoorstel Wmo 2015.
Begin juli is er in de Tweede Kamer uitvoerig gesproken over de
Hoofdlijnenbrief Langdurige Zorg. In deze brief beschrijft staatssecretaris
Van Rijn zijn plannen voor grote veranderingen binnen de AWBZ en de
Wmo. De uitkomsten van het overleg zijn meegenomen in het

conceptwetsvoorstel Wmo 2015 dat de regering onlangs heeft voorgelegd
aan een aantal zorgaanbieders en patiënten- en gehandicaptenorganisaties.
Zij hebben ondertussen hun wensen en adviezen aan de staatssecretaris
doorgegeven. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel herziening Wmo in de
zomer naar de Raad van State wordt gestuurd voor advies.
REACTIE OP VOORSTEL WMO 2015: BEHOUD
COMPENSATIEBEGINSEL
04-07-2013 (CG-Raad en Platform VG)
Vorige week heeft de regering het conceptwetsvoorstel Wmo 2015
voorgelegd aan veldpartijen (aanbieders, uitvoerders en PGorganisaties). CG-Raad en Platform VG kunnen zich vinden in een
aantal uitgangspunten uit het voorstel Wmo 2015. Zoals het
organiseren van passende zorg en ondersteuning dicht bij huis en het
belang van eigen regie en maatwerk. Maar zij hebben er groot bezwaar
tegen dat niet de rechten van de burger centraal staan, maar dat voor
het perspectief van de uitvoerders is gekozen.
In een schriftelijke reactie noemen CG-Raad en Platform VG zeven punten
waarop de wet zou moeten worden aangepast of aangescherpt. Ze dringen in
de brief tevens aan op een bestuurlijk overleg met VWS nog voordat het
wetsvoorstel naar de Raad van State wordt gestuurd.
Behoud compensatiebeginsel
De CG-Raad en Platform VG vinden het met name onaanvaardbaar dat in
het voorstel het compensatiebeginsel van artikel 4 is losgelaten. Het
compensatiebeginsel houdt in dat mensen recht hebben op een maatwerkoplossing waardoor zij in een gelijkwaardige positie worden gebracht en
kunnen meedoen in de samenleving. Bij de keuze van de middelen is een
gemeente bij de huidige Wmo al vrij, maar er is wel een verplichting tot een
‘compensatie-proof’-resultaat, wat de rechter zo nodig toetst.
De ‘maatwerkvoorziening’ die nu als vervanging wordt voorgesteld voldoet
hier niet aan, zo blijkt uit een eerste juridische analyse die CG-Raad en
Platform VG hebben laten uitvoeren. Het geeft gemeenten te veel armslag
en beleidsvrijheid om het individuele resultaat te bepalen, zonder dat er
voldoende waarborgen zijn voor gelijkwaardige behandeling.

Aanpassingen wetsvoorstel
In hun brief noemen CG-Raad en Platform VG naast het behoud van
compensatiebeginsel zes andere belangrijke punten waarop het wetsvoorstel
zou moeten worden aangepast. De punten op een rijtje:
• Pas het compensatiebeginsel toe.
• Toets de wet aan de uitgangspunten van het VN-Verdrag inzake de
rechten van mensen met een handicap.
• Geef de burger een goede positie in het gesprek met de gemeente en
in de toegang tot voorzieningen.
• Laat het persoonsgebonden budget een volwaardig alternatief zijn
voor zorg in natura binnen de verschillende stelsels, waaronder de
Wmo.
• Maak geen strikte afbakening van de AWBZ en de Wmo, dit heeft
negatieve effecten voor de keuzevrijheid en participatiemogelijkheden van burgers.
• Zorg voor een eenvoudig systeem voor eigen bijdragen over de
stelsels heen, en een gerichte inkomensmaatwerkregeling.
• Verlies de samenhang met ander wetten niet uit het oog. Hiermee
wordt onder andere gedoeld op de wet langdurige zorg.
Debat hervorming langdurige zorg
Het concept wetsvoorstel moet daarnaast ook aangepast worden aan de
moties die zijn ingediend en aangenomen in het debat over de hervorming
langdurige zorg.
Het wetsvoorstel zal nog in juli voor advies naar de Raad van State
gaan. De CG-Raad en Platform VG willen daarvoor nog met VWS in
gesprek. Dit najaar zal het naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

van hun omgeving gevraagd. Betere ondersteuning voor die groep is dan
cruciaal.
Geen lijfsgebonden zorg In een uitzending van Nieuwsuur stelde de
wethouder van Deventer dat de persoonlijke verzorging van mensen die
lijfsgebonden zorg nodig hebben, prima door vrijwilligers kan worden
gedaan. Hij dacht daarbij aan het wassen van mensen, verschonen van
katheterzakken en verwisselen van protheses.
In zijn Kamerbrief schrijft Van Rijn als reactie dat hij mantelzorgers en
vrijwilligers tot niets zal verplichten en nooit zal laten opdraaien voor
lijfsgebonden zorg. Mensen die zijn aangewezen op persoonlijke verzorging
moeten kunnen blijven rekenen op hulp van goede kwaliteit door
gekwalificeerde verzorgers. In zijn brief koppelt hij lijfsgebonden zorg aan
professionaliteit (‘gekwalificeerde zorg’). Dat de gemeente Deventer
werklozen en vrijwilligers deze verzorging wil laten doen, is volgens de
staatssecretaris in strijd met dat uitgangspunt.
Mantelzorg versterken Gezien de onmisbare rol van mantelzorgers, wil
Van Rijn hun positie versterken. Hij gaat onder meer regelen dat
mantelzorgers kunnen meepraten als de gemeente de zorgvraag van hun
naasten in kaart brengt.
Reacties De kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn leidde tot veel
reacties:
•
•
•

AANDACHT VOOR MANTELZORG 31 juli 2013
Staatssecretaris Van Rijn roept gemeenten op om beter te luisteren
naar de vragen van mantelzorgers. Ook zegt Van Rijn in zijn brief aan
de Kamer dat mantelzorgers en vrijwilligers nooit mogen opdraaien
voor lijfsgebonden zorg.
Eind juli riep VWS-staatssecretaris Van Rijn gemeenten en zorgverleners
op om beter te luisteren naar de behoeften en vragen van mantelzorgers en
vrijwilligers. Wanneer mensen langer thuis blijven wonen, wordt er meer

De VNG stelt dat het tijd is voor een deltaplan mantelzorg
Platform VG en CG-Raad zijn bang dat de financiële ondersteuning
van mantelzorgers verdwijnt
Mezzo is het met de staatssecretaris eens dat gemeenten wettelijk
verplicht worden om mantelzorgers te waarderen en erkennen

BELASTINGVOORDEEL ZORGMIDDELEN VERVALT IN 2014!
Ingang wijziging 1 januari 2014
Vorig jaar was het al besproken en even dacht men zelfs dat de regeling in
2013 al zou ingaan. Voor veel mensen die een zorgmiddel wilden
aanschaffen was het dan ook een opluchting dat de ingang van de wijziging

nog een jaar werd uitgesteld. Het staat nu echter vast: het belastingvoordeel
dat tot nu toe verkregen kon worden op particulier aangeschafte
zorgmiddelen zoals trapliften en scootmobielen, komt met ingang van 2014
definitief te vervallen. Wie vóór de aanvang van het nieuwe jaar nog bestelt,

heeft nog wél recht op belastingteruggave.
Wees er snel bij!
Overweegt u een traplift, scootmobiel of een ander zorgmiddel? Wees er
dan snel bij! Als u voor 31 december 2013 bestelt, kunt u nog profiteren van
het recht om een deel van uw aankoopbedrag terug te vorderen via de
fiscus. Het gaat om een voordeel dat kan oplopen tot wel 52% van het
aankoopbedrag!

STAPELING VAN BEZUINIGINGEN
Chronisch zieken en mensen met een beperking worden al vele jaren
ondersteund met landelijke regelingen, die hun vaak lage uitkering
aanvullen. Door deze aanvullingen hebben ze net iets meer te besteden en
kunnen ze mee blijven doen in onze samenleving. Met ingang van 2014
verandert er veel in deze regelingen en dit raakt meer dan 1,3 miljoen
Nederlanders hard in de portemonnee. Mensen kunnen wel 15 tot 20 %
achteruitgaan in hun besteedbaar inkomen, waardoor zij ver onder de
armoedegrens zullen belanden.
De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG)
wordt ingetrokken, net als de compensatieregeling Eigen Risico (CER) en
de aftrekmogelijkheid van specifieke zorgkosten voor de inkomstenbelasting alsook de tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ). Met de
bezuinigingen is een bedrag gemoeid van afgerond 1,3 miljard, terwijl de

gemeenten circa 700 miljoen krijgen voor hun nieuwe regeling.
Het wegbezuinigen van deze regelingen komt bovenop alle andere
maatregelen die op de betrokken mensen afkomen, zoals de overheveling
van de AWBZ, Jeugdzorg en de nieuwe Participatiewet naar de gemeenten.
Dus bovenop de bezuinigingen op hulpmiddelen, dagbesteding, thuiszorg en
huishoudelijke hulp.
De maatregelen zorgen ook dat de eigen bijdragen voor de WMO en AWBZ
veel hoger zullen worden. Want de korting binnen de WTCG vervalt, maar
het belastbaar inkomen wordt hoger door het verdwijnen van de aftrek
specifieke zorgkosten. Op deze wijze wordt er opnieuw een stapeling van
bezuinigingen neergelegd bij kwetsbare groepen in de samenleving.
HOGE EIGEN BIJDRAGE?
Schenk uw vermogen
Uw eigen bijdrage in de AWBZ is verhoogd en u moet interen op uw
vermogen? U kunt uw vermogen verlagen door te schenken aan uw
kinderen en/of kleinkinderen. Door een lager vermogen wordt uw eigen
bijdrage waarschijnlijk lager.
Hoeveel mag u schenken?
• Aan uw kinderen mag u dit jaar per kind € 5.141,- belastingvrij schenken.
• Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag u uw kind in één keer zelfs
€ 24.676,- belastingvrij schenken.
• Wanneer u uw kind wilt helpen met het betalen van een dure studie of de
aanschaf van een eigen woning, dan mag de schenking zelfs oplopen tot €
51.407,-.
• Aan uw kleinkinderen mag u jaarlijks belastingvrij een bedrag van €
2.057,- schenken.
• Aan andere personen mag u € 2.057,- schenken.
Zit uw vermogen in uw woning, dan kunt u alvast op papier aan uw
kinderen schenken. U kunt een ‘opeisbaarheidsclausule’ in uw testament
laten opnemen. Hiermee voorkomt u dat als de langstlevende partner
overlijdt er niets meer te erven valt voor uw kinderen. Het is verstandig
om bij schenken op papier of ingewikkelde constructies u te laten
bijstaan door een deskundige van Nabestaandenplanner.

WERKBOEK GEMAKSTUINIEREN
De Stichting Gehandicaptentuin Frederiksoord heeft een handboek
uitgebracht voor mensen met een fysieke beperking die willen tuinieren.
Voor mensen die slecht ter been zijn, gebruik maken van een
rolstoel/scootmobiel of een visuele beperking hebben geeft het boek tal van
tips voor de inrichting van de tuin, het gereedschap en het plantmateriaal.
Doel: tuinen en tuinieren zonder drempels.
Het boek is een geactuali-seerde en verbeterde uitgave van een lesboek uit
de jaren tachtig. Het handboek stoelt mede op de ervaringen die zijn
opgedaan met de Gehan-dicaptentuin. Ingegaan wordt op de ontsluiting van
de tuin, aangepaste borders, vijvers, werkplekken, picknick-banken,
beperking van het onderhoud, plantmuren, leibeplanting en te gebruiken
bouwmaterialen.
Tevens bevat het boek lijsten van planten die onder verschillende
omstandigheden te gebruiken zijn.
Niet alleen voor particulieren met een beperking en hun begeleiders, maar
ook voor instellingen, zoals verzorgingstehuizen, kan het boek goed van pas
komen.
Het werkboek is te bestellen via telefoonnummmer 0521-381225 of via
email: info@gehandicaptentuin.nl Het boek kost €15 inclusief
verzendkosten. Dit bedrag kan worden overgemaakt op bankrekening
NL28RABO0365860271 t.n.v. Stichting Gehandicaptentuin te
Frederiksoord.
LANDELIJKE REGISTRATIE GAAT DE DIEFSTAL VAN
GEHANDICAPTENPARKEERKAARTEN TEGEN.
Meer dan 200.000 Nederlanders hebben een gehandicaptenparkeerkaart. De
laatste jaren worden meer en meer kaarten gestolen, met alle schade aan de
auto en geestelijke schade van dien. Doet uw gemeente al mee?
Gevaar van diefstal
Misschien realiseert niet iedereen zich dat zijn gehandicaptenparkeerkaart
geld waard is en daardoor interessant roofgoed is. Er is een lucratieve
handel ontstaan in GPK’s. Zeker in gemeenten met parkeertarieven en/of
lange wachttijden voor parkeervergunningen is een dergelijke GPK een
extra begeerd object bij het dievengilde. Kenners schatten dat een

gehandicaptenparkeerkaart op de zwarte markt inmiddels tot wel € 1.500,00
doet. Hoewel exacte cijfers ontbreken, hebben gemeenten, politie en
belangenbehartigers van gehandicapten de indruk dat het aantal diefstallen
sinds 2000 toegenomen is. Een gehandicaptenparkeerkaart geeft de
gebruiker natuurlijk grote voordelen. Met de kaart mag je op handige
plaatsen in de stad parkeren, een groot voordeel in steden die steeds meer
dichtslibben. Parkeren met een GPK op een parkeerplaats met een
parkeermeter is in ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten nog
steeds gratis. Ook mag een voertuig met gehandicaptenparkeerkaart drie uur
staan op een parkeerplaats waar een parkeerverbod geldt.
Landelijke registratie
Sinds november 2011 hebben gemeenten een krachtig wapen in handen om
de diefstal van gehandicaptenparkeerkaarten tegen te gaan: landelijke
registratie in het Nationaal Parkeer Register. In één database worden alle
geldige kaarten, maar ook de gestolen, vermiste en ongeldige kaarten
opgenomen. Handhavers/toezichthouders in gemeenten kunnen via hun
apparatuur of via de meldkamer controleren of een kaart nog geldig is. Een
ongeldige kaart betekent een boete van maximaal € 360,00. Tenminste als
de gemeente in kwestie hierop controleert en meedoet met de landelijke
registratie. Tot 2011 werden gehandicapten- parkeerkaarten alleen in de
eigen gemeente geregistreerd. Stal iemand in Rotterdam een gehandicaptenparkeerkaart, dan kon iemand in bijvoorbeeld Den Haag niet
zien dat deze gestolen was en kon de dief – of de koper van de gestolen
kaart – ongestoord parkeren op plaatsen die eigenlijk alleen voor
gehandicapten zijn.
Het net sluit zich
Sinds de start in 2011 hebben al 325 gemeenten hun eigen registratie
aangesloten op de landelijke registratie, zegt Frans Fransen van het
Nationaal Parkeer Register (NPR). Er staan op dit moment al 146.000
gehandicaptenparkeerkaarten in. Dat is een mooi aantal maar meer dan 70
gemeenten doen nog niet mee. In die gemeenten kun je ongestraft parkeren
met een
gestolen kaart. Dat gaat ten koste van de beschikbaarheid voor de eigen
inwoners. Fransen wil namens het NPR ook de laatste gemeenten over de
streep trekken om mee te doen. Want dan sluit het net zich helemaal om de
dief. Hij belt, schrijft en bezoekt de gemeenten dan ook regelmatig.
Aankaarten bij uw gemeente

Hoe meer gemeenten merken dat hun inwoners willen optreden tegen
misbruik van gehandicaptenparkeerkaarten, hoe eerder ze willen aansluiten
op deze gratis landelijke registratie. Daar is Fransen van overtuigd. “Op de
website van het Nationaal Parkeer Register kan iedereen zien welke
gemeenten meedoen. Doet uw gemeente niet mee, dan kunt u zelf actie
ondernemen. Als uw gemeente nog niet meedoet, download dan de
voorbeeldbrief. Vul uw eigen gegevens in en stuur hem op naar de
raadsleden van uw gemeente. Overtuig hen van de noodzaak van centrale
registratie van de gehandicaptenparkeerkaarten. Zij kunnen op hun beurt
hun wethouder aanmoedigen om tot actie over te gaan.
Uiteraard kunnen mensen met een gehandicaptenparkeerkaart zelf ook al
maatregelen nemen om de dief minder kans te geven. De belangrijkste tip:
leg de kaart niet achter de ruit als u niet op een
gehandicaptenparkeerplaats staat, zegt Fransen. Uw fototoestel,
radiodisplay of navigatie bergt u toch ook goed op? Geef de dief niet meer
gelegenheid dan noodzakelijk. Ik adviseer ook om de kaarthouder (die u van
de gemeente krijgt) niet te gebruiken. Daar laat je de kaart veel te
gemakkelijk in zitten.
Is uw gemeente al aangesloten?
Op de website van het Nationaal Parkeer Register vindt u een overzicht van
alle gemeenten die hun GPK’s in het landelijk register vastleggen. Kijk
opwww.nationaalparkeer-register.nl en klik op ‘Welke gemeenten doen
mee?’
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden zal
zich in december over dit verzoek buigen.

