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Vrijwilligers gezocht!
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Het Gehandicaptenplatform schreeuwt om vrijwilligers.
Het maakt niet uit of u een handicap heeft of niet.
Wij zoeken een secretaris, maar ook hulp bij: de PR, 2x per
jaar het bezorgen van onze Nieuwsbrieven, ludieke acties,
fondsenwerving en het scholenproject.
Ook ouders van kinderen met een beperking zijn méér dan
welkom!
Niet langdurig vergaderen, maar écht aan de slag! Meer
informatie? Bezoek www.gehandicaptenplatformklm.nl of bel
0416-274727.

Wmo 2015

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle
ondersteuning aan mensen, die het alleen niet redden. Het gaat
om ondersteuning bij o.a.: begeleiding, zorg, werk, jeugdzorg.
Begin november zijn er informatiebijeenkomsten gehouden,
waarbij onderstaande zaken duidelijk zijn geworden.
2015 is een overgangsjaar. Degene die op dit moment
ondersteuning heeft en waarvan de indicatie doorloopt in 2015,
houdt ook in 2015 recht op deze ondersteuning. Dit is het
overgangsrecht.
Verder dat jaar gaat de gemeente samen met de zorgvragers
kijken, hoe zij de ondersteuning in de toekomst het beste
kan regelen. Het is een grote verandering met mogelijk grote
gevolgen.
Verstandige inkoop en samenwerken, worden belangrijke taken
van de gemeente. Om zo, met minder geld de hulp toch beter te
organiseren.
Soms is specialistische ondersteuning nodig. Om dit te
waarborgen zal die zorg, samen met andere gemeenten in de
regio, ingekocht moeten worden. Om zo een goed passend
aanbod op sociaal gebied te realiseren.
Tijdens die informatiebijeenkomsten werd ook duidelijk, dat de
gemeente voor “hulp bij het huishouden 1” een eigen bijdrage
regeling op basis van inkomen wil opstellen. Er wordt dan
gekeken naar een inkomen van 110% van de bijstandsnorm tot
een inkomen van b.v. 130% van de bijstandsnorm.
Het Gehandicaptenplatform pleit ervoor, dat de gemeente op
dezelfde voet doorgaat als ze nu doet. Het C.A.K. berekent aan
de hand van de gegevens van de belastingdienst de maximale
draagkracht van de zorgvragers. Zorgvragers betalen via het
C.A.K. namelijk nooit meer dan hun draagkracht toestaat.

Bezwaar

Het komt voor dat men bij een gemeentelijk zorgloket op een
hulpvraag mondeling en/of telefonisch te horen krijgt, dat de
gemeente geen oplossing heeft.
Dan is het belangrijk om van de gemeente te verlangen, de
hulpvraag tóch in behandeling te nemen en het besluit schriftelijk
mede te delen.
Alleen met een schriftelijk besluit, waar men het niet mee eens is,
kunnen juridische stappen worden ondernomen. Bijvoorbeeld door
middel van bezwaar maken. Hiervoor geldt een termijn van zes
weken na dagtekening van de beslissing.

Toegankelijkheid

In overleg met de Centrummanager Kaatsheuvel gaan vrijwilligers
van het Gehandicaptenplatform het komend half jaar bekijken, of
winkels en horecagelegenheden in Kaatsheuvel
Bereikbaar, Toegankelijk, Bruikbaar en Uitgankelijk zijn.
Wat is er nu belangrijker dan de vier bovenstaande
eigenschappen in een winkelcentrum?
Voor beiden een win-winsituatie.
Voor het publiek is het gezelliger vertoeven in het centrum, voor
ondernemers de verdiensten beter. Moeite en begrip lonen,
dus…….tijd voor actie!

De zonnebloemauto

Samen uit en thuis, dankzij de Zonnebloemauto.
De Zonnebloemauto is een rolstoelauto met voldoende plek voor
vijf personen en een (elektrische) rolstoel of scootmobiel.
Dankzij donateurs ook nog eens voor een heel toegankelijke
prijs te huur voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of
scootmobiel.
Een dagje niet afhankelijk van openbaar vervoer of de vooraf vast
te leggen tijden bij aangepast vervoer. Gaan en staan waar je wilt.
Neem een kijkje op www.zonnebloem.nl voor meer informatie.

Deel uw ervaring

Wilt u ons behulpzaam zijn, dan kunt u ons uw ervaringen rondom
de toegankelijkheid binnen onze gemeente laten weten.
Dit kan per e-mail: info@gehandicaptenplatformklm.nl of per
telefoon: 0416 – 27 47 27.
Bij voorbaat dank.
St. Gehandicaptenplatform Kaatsheuvel – Loon op Zand – De
Moer wenst u sfeervolle kerstdagen, een fijne jaarwisseling
en ondanks de vele veranderingen in de zorg,
alle goeds voor 2015 toe!
De gemeente werkt hard aan het up-to-date houden van haar adressenbestand. Toch kan het voorkomen,
dat deze nieuwsbrief bij u bezorgd wordt, terwijl de geadresseerde is overleden of verhuisd. Zowel de
gemeente als wij vinden dit heel vervelend en bieden u daarvoor op voorhand welgemeende excuses aan.
Daarnaast willen wij u vragen de foutieve adressering door te geven via telefoonnummer 0416 – 27 47 27.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:
Stichting Gehandicaptenplatform
Kaatsheuvel - Loon op Zand - De Moer

www.gehandicaptenplatformklm.nl

Postbus 240 5170 AE Kaatsheuvel

info@gehandicaptenplatformklm.nl

