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Nog meer leesplezier
Met ingang van 2021 zal de nieuwsbrief van het
PGCZ niet 4 keer, maar 6 keer per jaar
verschijnen.

De reden hiervoor is dat wij met veel projecten
bezig zijn en u hiervan, met actuele informatie, op
de hoogte willen houden. Daarnaast zorgt ook de
uitbreiding met Waddinxveen voor een toename aan
belangrijke informatie en interessante
wetenswaardigheden.

Wethouder teruggefloten
Na intensieve samenwerking met meerdere politieke partijen en steunpunt mantelzorg is de aanpassing
van de HHT regeling als agendapunt behandeld tijdens de raadsvergadering op 20 januari 2021.
ChristenUnie/SGP, D66, PvdA/GroenLinks en SP Zuidplas hebben een motie ingediend. Zij willen dat de
wethouder de regeling en aanpassing opnieuw gaat bekijken en hierover in gesprek gaat met steunpunt
mantelzorg en de gebruikers van de regeling.
Wij zijn erg blij dat de motie door de gemeenteraad, unaniem, is aangenomen. Uitspraken van de
wethouder tijdens de raadsvergadering verbaasden ons zeer en daarom hebben wij op 7 februari 2021 een
brief aan het college en de gemeenteraad gestuurd. De motie en de brief kunt u vinden op onze website.
Ook het Gouwe IJsselnieuws heeft aandacht besteed aan deze kwestie. Lees hier het hele artikel.
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Voet aan de grond in Waddinxveen
Sinds 1 januari 2021 behartigen wij de belangen van mensen met een handicap of chronische aandoening
en mantelzorgers ook in Waddinxveen. Het is erg fijn dat wij in Waddinxveen met open armen worden
ontvangen. Er zijn inmiddels al heel wat kennismakingsgesprekken gevoerd.
Zo hebben wij gesproken met wethouder Leferink, raadsleden van het PCW, mantelzorgondersteuning en
stichting vrijwilligerswerk. In deze gesprekken is de intentie tot samenwerking uitgesproken en zijn ook al
diverse concrete afspraken gemaakt. Het PGCZ zal de gemeente gaan adviseren bij inrichtingsplannen in
Waddinxveen en zitting nemen in het denkkader mantelzorg. Voor de komende tijd staan al diverse
gesprekken gepland.
Ook hebben zich al twee vrijwilligers uit Waddinxveen aangesloten bij het
PGCZ. De komende periode zullen wij veel energie steken in het opbouwen
van ons netwerk in Waddinxveen. Daarnaast zullen wij de ook de eerste
projecten in Waddinxveen gaan opstarten. Als de coronacrisis het tegen
die tijd toelaat, zullen wij in het najaar een themabijeenkomst organiseren
in Waddinxveen waar wij ons zullen presenteren.

Wajongers gaan er toch op achteruit
Vanaf 1 januari 2021 is de Wajong op een aantal punten veranderd. Ieder(in) ontvangt signalen waaruit
blijkt dat mensen met een Wajonguitkering er toch in inkomen op achteruitgaan. Dat is in strijd met het
VN-verdrag Handicap en druist in tegen de afspraken die zijn gemaakt in de Eerste Kamer.
Het is nog onduidelijk hoeveel Wajongers hierdoor getroffen worden. Ieder(in) roept mensen die hiermee te
maken krijgen op contact op te nemen met het Informatiepunt Wajong. Ook raadt Ieder(in) aan pro forma
bezwaar te maken. Hoe je dat doet, kunnen de medewerkers van het informatiepunt je uitleggen en staat
ook op de website WieWatWajong.
Lees meer in het websitebericht van Ieder(in).
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Karin is coördinator GIPS
Met veel plezier mag ik mezelf nu officieel aan u voorstellen als coördinator van GIPS (Gehandicapten
Informatie Project Scholen).
Mijn naam is Karin, 25 jaar oud en voorheen werkzaam geweest in het “speciaal” basisonderwijs. Toen
de oproep van PGCZ over het scholenproject voorbij kwam werd ik direct enthousiast en heb ik contact
opgenomen. Al snel werd ik naast vrijwilliger ook coördinator GIPS, een hele eer om dit hele project te
mogen opzetten en coördineren. Door de Corona moeten we helaas alles even een beetje doorschuiven,
maar we hopen in schooljaar 2021-2022 veilig te kunnen starten.
Heeft u vragen over GIPS? Of wilt u zich als school aanmelden? Neem vrijblijvend contact op via
gips@pgczuidplas.nl

Wij zoeken jou!
Het PGCZ wordt groter. Daar zijn wij erg blij mee. Dit betekent immers dat er draagvlak is voor de
belangen van mensen met een handicap, chronisch zieken en mantelzorgers. We zijn een gesprekspartner
aan vele tafels en worden veelvuldig gevraagd om advies. Dit doen wij ontzettend graag maar het kost ook
veel tijd en energie. Nu wij ook in Waddinxveen actief zijn wordt er nog meer van ons gevraagd. Daarom
zijn wij op zoek naar vrijwilligers in Waddinxveen en Zuidplas die ons willen ondersteunen.
De inzet van onze vrijwilligers wordt in overleg bepaald en daarbij houden we rekening met mogelijkheden
en tijd. Ook mensen die maar af en toe kunnen helpen zijn van harte welkom. Onze vrijwilligers houden zich
onder andere bezig met schouwen, advisering en het schrijven van blogs.
Daarnaast zoeken wij ook nog vrijwilligers voor ons GIPS project. We bezoeken
Ben je geïnteresseerd
een aantal keren per jaar scholen in Waddinxveen en Zuidplas om voorlichting te
of wil je er eens over
geven aan kinderen over het leven met een handicap of chronische ziekte.
van gedachten
Wij willen ook graag ons bestuur uitbreiden en zijn daarvoor ook op zoek naar
enthousiaste mensen. Uiteraard is het mogelijk om eerst als vrijwilliger aan
te sluiten en te bepalen of een bestuursfunctie iets voor je is!

wisselen?
Neem dan contact op
via 06-53705107 of
info@pgczuidplas.nl.
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Lobbysucces voor grondwettelijk verbod op
discriminatie om handicap
De Eerste Kamer heeft gisteren positief gestemd over het wetsvoorstel waarin de grondslag handicap
specifiek wordt opgenomen in artikel 1 van de Grondwet. Hiermee krijgt discriminatie op grond van een
beperking extra aandacht, net als discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras en geslacht.

Richting een stevige verankering in de wet voelt als kroon op de
lobby

Na een lobby van 10 jaar is dit een belangrijke stap vooruit en dat voelt als een kroon op het werk van
Ieder(in). Ieder(in)-directeur Illya Soffer: ‘Uitsluiting en achterstelling van mensen met een beperking is
verboden. Door het opnemen van de grondslag handicap in artikel 1 ontstaat een belangrijke aanmoediging
aan de wetgever om de positie van mensen met een beperking blijvend te verbeteren en te versterken. Dit
is hard nodig.
Internationaal geldt het VN-verdrag Handicap waarin de rechten van mensen met een handicap zijn
vastgelegd. Met het toevoegen van de grondslag handicap in de Grondwet ontstaat ook nationaal een
krachtig anker voor gelijke behandeling en tegen discriminatie!’
Behalve handicap heeft de Eerste Kamer ook positief gestemd over het opnemen in artikel 1 van de
Grondwet van de grondslag seksuele gerichtheid en daarmee is ook de lobby van het COC succesvol
geweest. Gelijkwaardigere kansen en inclusie komen hierdoor dichterbij!
Lees hier volledige artikel "Lobbysucces voor grondwettelijk verbod op discriminatie om handicap" van
Ieder(in).
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Blog Yvonne Balvers

Eigen maatwerk
"Het begon met een stappenteller. Of nee, eigenlijk begon het met het voornemen
meer te doen aan bewegen. Daarbij bleek die stappenteller te helpen. En
natuurlijk ook de vriendin die elke maandagochtend op de stoep stond om samen
met mij een flink rondje te wandelen. Wandelen werd langzamerhand een
gewoonte, zodat ik ook zonder stappenteller en zonder vriendin de deur uit ging
voor een rondje om. Het standaarddoel van 10.000 stappen per dag haalde ik
echter lang niet altijd vanwege actieve reumaontstekingen of vermoeidheid. Mijn
stappenteller was dan teleurgesteld in me en liet dat weten ook. ‘Oei, je hebt
vandaag je doel niet gehaald, Yvonne!’..."
Lees verder op EvenYvonne.nl.

Op weg naar inclusief onderwijs
Regelmatig komen wij in contact met mensen die problemen ondervinden bij het vinden van passend
onderwijs voor hun kind. Het gaat dan om scholen die niet willen of kunnen plaatsen,
samenwerkingsverbanden die niet doen wat ze zouden moeten doen, problemen met het krijgen van de
juiste hulp van de gemeente of het krijgen van een beschikking.
Wij maken ons grote zorgen om het toenemend aantal klachten en problemen met betrekking tot het
passend onderwijs. Deze kwetsbare groep kinderen moet op een veilige plek het onderwijs krijgen dat bij
hen past. Wij zijn van mening dat gemeenten hierin een grotere rol moeten spelen dan ze nu vaak doen.
Daarom komen wij graag in contact met mensen die, op welke manier dan ook, ervaring hebben met het
passend onderwijs, als inwoner van Waddinxveen of Zuidplas. U kunt reageren via info@pgczuidplas.nl. Wij
gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.
Zie ook het artikel "Op weg naar inclusief onderwijs" op de website van Ieder(in)
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Maak Zuidplas!

Op Maak Zuidplas vind u per dorp informatie over plannen en projecten van de gemeente Zuidplas. U kunt
daar zien wat er speelt in uw dorp, welke digitale sessies u kunt bijwonen, hoe u een idee kunt aandragen
of een mening kunt geven. Deze website van de Gemeente Zuidplas bevindt zich in de testfase. In deze
fase wordt het platform telkens aangevuld en vernieuwd met nieuwe plannen en projecten. De gemeente
gebruikt die periode om te luisteren, te leren en te verbeteren. Geef ook uw input op Maak Zuidplas.nl

Mantelzorger? Meld u aan!

Zorgen voor een naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. "Dat doe je
gewoon uit liefde" Mantelzorg is ALLE hulp aan een hulpbehoevende door iemand
uit diens directe sociale omgeving. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de
zogenoemde "gebruikelijke hulp" Dit geldt ook voor (jonge) kinderen! Bent u
(jonge)mantelzorger? Ook al doet u het "gewoon" uit liefde.
Meld u aan bij Steunpunt Mantelzorg Zuidplas.

Waddinxveen wordt inclusieve gemeente
Op 20 januari 2021 werd door de gemeenteraad een motie aangenomen die van Waddinxveen een
inclusieve gemeente moet maken. Deze motie was ingediend door een aantal politieke partijen. Een aantal
andere partijen diende tegelijkertijd een motie in voor de invoering van de lokale inclusie agenda. Deze
motie werd door de gemeenteraad verworpen.
Ondanks het feit dat het PGCZ blij is dat de gemeente Waddinxveen werk maakt van inclusief beleid, zijn
wij van mening dat de invoering van een lokale inclusie agenda van groot belang is. Wij zullen hier dan ook
op blijven aandringen.
Lees hierover het artikel van Hart van Holland Waddinxveen.
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#2MiljoenStemmen
Laat aan de politiek horen wat écht belangrijk is

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Laat de politieke partijen weten wat jij belangrijk vindt.
Met de online-actie #2MiljoenStemmen kun je politici en hun partijen vertellen wat nodig is voor mensen
met een beperking of chronische ziekte om goed te kunnen meedoen in de samenleving.
In Nederland leven ruim 2 miljoen mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking,
psychische kwetsbaarheid of chronische ziekte. Wat moeten politieke partijen en een nieuw kabinet echt
aanpakken? Wat moet er beter of anders? #2MiljoenStemmen is een actie voor en door mensen met een
beperking en wordt ondersteund door onder meer Ieder(in).

Waarom deze actie?

Politici nemen nog steeds te vaak besluiten waarbij ze onvoldoende of helemaal geen rekening houden met
de gevolgen voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Politieke partijen zeggen dat ze het VNverdrag Handicap willen uitvoeren. Maar écht meedoen lukt pas, als je wordt gehoord en betrokken bent
bij het maken van beleid dat jou aangaat.
Dat doet de politiek nog steeds te weinig. Met de actie #2MiljoenStemmen kun je de politieke partijen en
kandidaat-Kamerleden hierop aanspreken. Samen kunnen we er voor zorgen dat mensen met een beperking
meer politieke aandacht krijgen.

Doe mee!

Ben jij een van die 2 miljoen stemmen en vind je dat politici meer kunnen doen voor mensen met een
beperking? Doe dan mee en deel je verhaal online via social media met de hashtag #2MiljoenStemmen.
Of stel je vragen met de # aan een politieke partij (#naampolitiekepartij) of door politici met een @ direct
aan te spreken in jouw bericht (@naam). Meer informatie, tips én persoonlijke verhalen vind je op de
website www.2miljoenstemmen.nl.
Zit je niet op social media? Ook dan kun je je verhaal delen.
Mail het dan naar contact@2miljoenstemmen.nl en er wordt contact met je opgenomen.
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Lokale Inclusie Agenda; denk mee!
De gesprekken met de gemeente Zuidplas over de, in 2021, in te voeren Lokale Inclusie Agenda laten op
zich wachten. Wij gaan er echter vanuit dat deze op korte termijn zullen gaan starten. De Lokale Inclusie
Agenda moet er voor gaan zorgen dat in de gemeente Zuidplas, iedereen mee kan doen. Wij hebben
uiteraard onze wensenlijst al klaar maar willen heel graag weten wat de inwoners met een handicap of
chronische ziekte en de mantelzorgers in de gemeente Zuidplas willen terugzien in de Lokale Inclusie
Agenda.
Wij zouden het daarom erg op prijs stellen als u dat aan ons wilt laten weten via info@pgczuidplas.nl.

Zuidplas komt met grote boodschap!
De gemeente Zuidplas gaat, in opdracht van de gemeenteraad, aan de slag met het aantal openbare
toiletten in de gemeente. Hiervoor is uw hulp nodig! Wij horen graag waar in de gemeente Zuidplas de
meeste behoefte is aan openbare toiletten. Daarnaast zijn we op zoek naar een ervaringsdeskundige, die
afhankelijk is van de aanwezigheid van voldoende openbare toiletten, die wil meewerken aan een interview.
U kunt reageren via info@pgczuidplas.nl.
Wij hopen op uw medewerking!

Belasting & zorgkosten: laat geen geld liggen
De belastingaangifte komt er weer aan en dus is het tijd om te kijken of je bepaalde zorg- of meerkosten
hebt die fiscaal aftrekbaar zijn. Het is niet altijd eenvoudig om uit te zoeken welke kosten voor aftrek in
aanmerking komen. Daarom geeft Ieder(in) informatie en uitleg over regels en mogelijkheden rondom de
aftrek van zorg- en meerkosten.
De website Meerkosten.nl is weer geactualiseerd voor het nieuwe belastingjaar. Meerkosten.nl geeft in
eenvoudige taal uitleg over de aftrek van specifieke zorgkosten. Vanaf 1 maart 2021 kun je je
belastingaangifte indienen over het jaar 2020.
Meer informatie kunt u vinden op de website van Ieder(in).
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Sociaal Medische Indicatie
Naar aanleiding van individuele hulpvragen kwamen wij erachter dat de gemeente Zuidplas een
inkomensgrens hanteert bij aanvragen voor een Sociaal Medische Indicatie. Hiermee wijkt de gemeente
Zuidplas af van de richtlijnen die de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft opgesteld. Wettelijk gezien
kan dat. De vraag is echter waarom Zuidplas afwijkt en of dat wenselijk is.
Wij komen graag in contact met mensen die ervaring hebben met een aanvraag Sociaal Medische Indicatie
in de gemeente Zuidplas. U kunt reageren via info@pgczuidplas.nl. Wij gaan vertrouwelijk om met uw
gegevens.

Kijk met ons mee!

Om de belangen van onze achterban zo goed mogelijk te behartigen is het van belang dat we zaken
inzichtelijk kunnen maken bij gemeenten en belanghebbende organisaties. Wij ondersteunen onze projecten
daarom meestal met beeldmateriaal. Dit maken wij zelf.
Maar wie weten nu het beste waar de problemen zitten? Waar de stoep niet goed afloopt, welke bushalte
niet toegankelijk is, waar de geleide-lijnen niet of niet volledig aanwezig zijn en alle andere zaken waar je als
gehandicapte of chronisch zieke, letterlijk of figuurlijk, tegenaan loopt. Dat zijn natuurlijk de inwoners van
Waddinxveen en Zuidplas!
Daarom willen wij u vragen om ons foto’s, van al dit soort situaties, toe te sturen via info@pgczuidplas.nl.
Zet u daar alstublieft de datum bij wanneer de foto is gemaakt, de exacte locatie waar de foto is gemaakt
en uw toestemming om de foto te mogen gebruiken.
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Algemene informatie
Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas
Website:
E-mailadres:

https://pgczuidplas.nl/
info@pgczuidplas.nl

K.v.K. nummer 41174236

Contactinformatie
Correspondentieadres:

Beatrixlaan 58
2751 XZ MOERKAPELLE

Telefoonnummer:

06-53 70 51 07

E-mailadres:

bestuur@pgczuidplas.nl

Social Media
https://www.facebook.com/PGCZuidplas/
https://twitter.com/pzuidplas

