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FACTUUR VOOR NIEUWSBRIEF MIMAX VANAF 2013 

Zoals in een vorige editie al was aangekondigd, zullen wij 
voor het verzenden van deze nieuwsbrief vanaf 2013 een 
bijdrage aan u factureren. Om kosten te besparen vindt u de 
factuur met betalingsgegevens in deze nieuwsbrief. 
Wij zijn hiertoe genoodzaakt wegens het wegvallen van de 
subsidie voor MIMAX en hopen dat u hiervoor begrip kunt 
opbrengen. De kosten voor 2013 zullen € 6,~ zijn. Hiervoor 
ontvangt u 4 keer per jaar de papieren versie van de 
nieuwsbrief via de post. Hebben wij op 1 februari 2013 uw 
betaling nog niet ontvangen, dan zijn wij genoodzaakt u uit 
ons adressen bestand te schrappen. 
U heeft nog de mogelijkheid om de nieuwsbrief digitaal te 
ontvangen, maar dan willen wij wel uw emailadres voor 1 
februari 2013 registreren. Dit kan via inekel 11 l@ziggo.nl. 
Aan de digitale versie van de nieuwsbrief zijn geen kosten 
verbonden. Ook op onze website is de nieuwsbrief te lezen. 

COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING WOERDEN 
GEMEENTEPAKKET VGZ (nieuwsbrief RAWB) 

Op het spreekuur van de Regionale adviesraad werk en bijstand verschijnen 
regelmatig mensen die willen deelnemen aan het gemeentepakket 
(collectief, dus iets lagere premie). Degenen die al verzekerd zijn bij VGZ 
kunnen onmiddellijk overstappen. Indien u verzekerd bent via een andere 
zorgverzekeraar, kunt u alleen per 1 januari van het nieuwe jaar 
overstappen. Neem dus tijdig actie. 
Kosten voor de tandarts: 
De Tandheelkunde praktijden (Praktijk v oor esthetische tandheelkunde en 
kliniek voor tandheelkunde in Woerden, Tandheelkundig Centrum 
Vleuterweide en Tandheelkundig Centrum Maartensdijk), hebben 
aangegeven vanuit maatschappelijke betrokkenheid iets te willen betekenen 
voor mensen met een minimum inkomen die bijzondere bijstand nodig 

hebben voor tandartskosten. Voor patiënten die aanvullend tandheelkundig 
verzekerd zijn is de praktijk bereid een deel van de tandheelkundige zorg 
boven de maximale vergoeding van uw zorgverzekering niet te berekenen. 

U moet kunnen aantonen dat u verzekerd bent via het Gemeente Pakket 
Compleet van VGZ, dan heeft u een polis om aan te tonen dat u tot de 
doelgroep behoort. Als u ergens anders verzekerd bent kunt u bij de 
gemeente Woerden vragen om een verwij sbrief tandheelkundige zorg voor 
minima. U kunt hiervoor en voor uitgebreide informatie contact opnemen 
met het Wmo-zorgloket van de gemeente Woerden, telefonisch bereikbaar 
van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 
tot 12.30 uur. Telefoonnummer: 0348 428600 
Bijzondere bijstand 
Bijzondere bijstand wordt vaak verleend voor medische kosten die de 
zorgverzekeraar niet vergoedt. Dit gaat per 1 januari 2013 veranderen. De 
gemeenten zullen er vanuit gaan dat u een ziekteverzekering heeft met een 
voorzieningenpakket zoals die van VGZ met een aanvullend pakket. Dan 
komt het slechts nog in sporadische gevallen voor dat u van vergoeding 
vanuit de bijzondere bijstand gebruik moet maken. Als u een andere 
verzekering heeft, dan zal toch het VGZ-pakket als leidraad genomen 
worden bij de bepaling of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. 
Het is dus verstandig over te stappen naar de collectieve VGZ verzekering 
van de gemeente. 

STRANDPAVILJOEN HAALT WINST UIT VOLLEDIGE 
TOEGANKELIJKHEID 

Géén steile strandopgang en géén zanderige paden. Brede deuren, een 
fris interieur en heel veel ruimte. In Strandpaviljoen Beachclub Oost 3 
in Wijk aan Zee kunnen mensen mét een rolstoel en ouders met 
buggy's net zo zorgeloos van strand en zee genieten als mensen 
zonder... Paviljoenhouder Pim Koopman: 
"Dit zijn serieuze doelgroepen." 

Toegankelijkheid vindt Pim Koopman 
vanzelfsprekend: "Je past toch ook je menu 
aan de wensen van klanten aan? Waarom 
dan niet het toilet?" Voor hem is ieder mens 



gelijk en ieder mens een klant. Om mensen met een beperking te kunnen 
laten genieten van zijn paviljoen en het strand, deed Pim de nodige 
aanpassingen. Met resultaat: de investeringen betalen zich goed terug. 

Revalidatiecentrum in de achtertuin 

Eerlijk is eerlijk: Pim Koopman heeft een 
voorsprong op andere 
strandpaviljoenhouders. Hij heeft het grote 
revalidatiecentrum van Heliomare in zijn 
achtertuin. Sterker nog: het idee voor een 
toegankelijk strandpaviljoen ontstond achter 
de bar van het sportcentrum van Heliomare, 
waar hij toen nog medewerker was. "Ik hoorde vaak dat mensen graag naar 
het strand wilden, maar dat dat zo moeilijk bereikbaar was." 

Pim kaartte het idee van een toegankelijk paviljoen aan en de directie droeg 
het voor aan de wethouder. De gemeente was het ermee eens: de behoefte 
van mensen met een beperking was niet goed ingevuld en een toegankelijk 
paviljoen, op die plek, zou een verrijking zijn voor het strand. Het paviljoen 
kwam er, in 1998. Eerst onder de naam Hoopers en sinds driejaar, na een 
nieuwe opbouw, Beachclub Oost 3 genaamd. 

Tips 

Een aangepast toilet is een must! 
Zorg voor een brede ingang en vermijd drempels. 
Hou alles zoveel mogelijk gelijkvloers. 
Hou de paden tussen de tafels breed. Vrij kunnen bewegen is óók 
aantrekkelijk voor gasten die geen beperking hebben. En voor het 
personeel. 

Serieuze doelgroep 

Beachclub Oost 3 heeft altijd veel aanloop 
van mensen met een rolstoel gehad. En dan 
niet alleen vanuit Heliomare: "Ik zie steeds 

meer mensen die van anderen hebben gehoord datje hier lekker kan zitten. 
Ook veel mensen die al eens zijn geweest, blijven terugkomen voor een 
dagje strand. Omdat ze weten dat ze hier makkelijk kunnen komen, lekker 
kunnen zitten en prima kunnen eten. En omdat het personeel prettig met ze 
omgaat." Pim Koopman vindt dat deze doelgroep ook voor andere 
paviljoenhouders interessant is. Hij ziet het aan de mond-tot-mond reclame, 
aan hoever mensen reizen voor een dagje strand. Maar bovenal aan zijn 
omzet. "De groep ouderen wordt groter. Daar zitten meer mensen bij in een 
rolstoel. Dat is een groep die wat te besteden heeft. Als je die mensen het 
gevoel geeft dat ze zorgeloos kunnen zitten, vrij kunnen bewegen in hun 
rolstoel en lekker kunnen eten en drinken, dan komen ze terug. Het is een 
serieuze doelgroep. Zeker weten." 

"De aanpassingen voor mensen met een beperking mogen niet opvallen. Zij 
willen gewoon zijn en genieten van zon, zee en strand. Dus niet een aparte 
hoek, waar ze aan een speciale hoge tafel moeten zitten. En ook geen 
speciale behandeling. Deze mensen doen gewoon mee aan de 
maatschappij." 

Advies over klantvriendelijkheid voor mensen met beperkingen? Neem 
contact op met VCP, T 030 670 57 80, info(a)prosrammavcp.nl. 
www.prosrammavcp. nl. 

AANBESTEDING VALYS APRIL 2013 

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin wordt 
uitgesproken dat de regering het Programma van Eisen van het nieuwe 
Valys vanaf 2012 eerst aan de Tweede Kamer moet voorleggen. 
Dit betekent dat de Tweede Kamer invloed krijgt bij het vaststellen van de 
minimum kwaliteitseisen voor het nieuwe Valysvervoer. 
De nieuwe aanbesteding moet gebeuren omdat het contract met de huidige 
vervoerder Connexxion afloopt. 
De belangenorganisaties hebben vol overtuiging geprobeerd bij te dragen 
dat het toekomstige Valys zo goed mogelijk kwaliteit biedt aan de 
gebruikers. Helaas zal een herstel van de halvering van het kilometerbudget 
er in deze tijd in Den Haag niet bespreekbaar zijn. 



ZES TAXIBEDRIJVEN DOEN MEE AAN AANBESTEDING VALYS 
17 oktober 2012 12:27 [bron: nieuwsbrief Naar een beter contractvervoer] 

Valys-vervoer is bovenregionaal, sociaalrecreatief taxivervoer voor 
mensen met een mobiliteitsbeperking. Het huidige contract met 
Connexxion loopt af op 1 april 2013. Het Valys-contract ter waarde van 
€ 60 miljoen wordt daarom aanbesteed voor een nieuwe looptijd van 45 
maanden. 

Na het vaststellen en openbaar maken van het eisenpakket hebben zes 
taxibedrijven zich ingeschreven: DVG, Connexxion, Transvision, 
Munckhof, Willemsen en de Koning BV en Verstraaten Personenvervoer 
BV. De voorlopige gunning van deze aanbesteding is gewonnen door 
Transvision. De definitieve gunning wordt 23 oktober bekend gemaakt. 

CG-RAAD BLIJ MET TERUGDRAAIEN LIGGELD 

Het deelakkoord dat Mark Rutte en Diederik Samsom begin oktober 
2012 in Den Haag hebben gepresenteerd, bevat besluiten die voor 
mensen met een handicap of chronische ziekte goed uitpakken. 
CG-Raad is blij met het afschaffen van het liggeld voor het ziekenhuis. 
Liggeld voor het ziekenhuis zou onevenredig fors ingrijpen op de 
koopkracht van mensen die langere tijd in het ziekenhuis moeten verblijven. 
Om dezelfde reden is de CG-Raad positief over het terugdraaien van de 
eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg. 
CG-Raad is verder blij met het besluit de langstudeerboete af te schaffen. 
Studenten die als gevolg van een chronische ziekte studievertraging 
oplopen, worden nu niet gestraft met een boete. Een goede zaak. 
Tot slot is de CG-Raad tevreden over het besluit de wetswijziging voor het 
verkorten van de duur van ziektegeld voor flexwerkers uit te stellen. Binnen 
een jaar komt er een alternatief voorstel. 

INKOMENSGRENZEN OF BESPARINGSBIJDRAGE 

Onlangs liet de staatssecretaris weten dat er geen inkomensgrenzen 
voor voorzieningen in de Wmo mogen worden gesteld. Dat leidde tot 
veel gedoe, omdat nogal wat gemeenten inmiddels in hun verordening 

hebben staan, dat boven een bepaald inkomen, er geen voorzieningen 
meer worden verstrekt. 
De eigen bijdrage regeling is uitgewerkt in het Besluit maatschappelijke 
ondersteuning (Bmo). In de toelichting staat, dat als de aanvrager de 
financiële middelen heeft om de voorziening zelf te betalen, hij niet in 
aanmerking komt voor verstrekking van de voorziening op grond van de 
Wmo. Met andere woorden: de gemeente kijkt eerst of iemand voldoende 
inkomen heeft om de voorziening zelf te betalen. Zo niet, dan verstrekt de 
gemeente de voorziening en wordt de eigen bijdrage geïnd. Maar is er wel 
voldoende 'capaciteit', dan kunnen we een besparingsbijdrage of een 
inkomensgrens stellen, zo dachten gemeenten, waardoor zij voorzieningen 
bij een bepaald inkomen eenvoudigweg helemaal niet meer zouden 
verstrekken. 
Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitgemaakt dat het 
hanteren van een inkomensgrens in strijd is met de Wmo. De 
wetsgeschiedenis van de Wmo zelf en niet die van het Bmo is 
doorslaggevend voor dat standpunt. Daarmee zegt de CRvB dat een 
geïndiceerde voorziening in elk geval altijd moet worden verstrekt, waarna 
er een door de gemeente vastgestelde eigen bijdrage geheven kan worden. 
Gemeenten mogen geen inkomensgrenzen stellen of besparingsbij dragen 
vragen. Alleen, en dat was voorheen ook al zo, mag dat waarschijnlijk wel 
als het om een 'algemeen gebruikelijke voorziening' gaat. Dat zijn 
middelen die zowel voor mensen zonder als met beperking in grote 
aantallen gebruikt worden, dus algemeen in gebruik zijn, zoals een auto. 
Een scootmobiel is echter nooit algemeen gebruikelijk. 

UTRECHTSE EVENEMENTEN TOEGANKELIJK VOOR 
IEDEREEN 17 oktober 2012 13:00 [bron: gemeente Utrechtl 

De gemeente Utrecht wil dat evenementen toegankelijker worden voor 
mensen die niet (goed) kunnen lopen, blind of slechtziend zijn, doof of 
slechthorend of een verstandelijke beperking hebben. 

Het komend jaar gaat de gemeente Utrecht een proef doen om 
evenementen in Utrecht toegankelijker te maken voor bezoekers en 
organisatoren, ook als zij niet (goed) kunnen lopen, blind of slechtziend 
zijn, doof of slechthorend of een verstandelijke beperking hebben. 



De gemeente Utrecht heeft laten onderzoeken aan welke criteria 
toegankelijke evenementen moeten voldoen. Komend jaar loopt een proef 
om organisatoren van evenementen te faciliteren bij het verbeteren van de 
toegankelijkheid van het evenement. 

De belangenorganisatie voor mensen met een lichamelijke beperking, het 
Solgu en de belangenorganisatie voor ouderen, Cosbo hebben bijgedragen 
aan de handige checklist die aanvragers van een vergunning kunnen 
gebruiken om hun evenement toegankelijk(er) te maken. Utrecht heeft een 
(groot) aantal buitenlocaties voor evenementen. 

WELLICHT KUNNEN DE GEMEENTE WOERDEN EN 
ORGANISATOREN V A N EVENEMENTEN IN WOERDEN HIER OOK 
HUN VOORDEEL MEE DOEN. 

DECENTRALISATIE AWBZ 

De decentralisatie van taken uit de AWBZ naar de Wmo brengt ook een 
aantal versoberingen met zich mee. De aanspraak op persoonlijke 
verzorging vervalt bij een indicatie korter dan 6 maanden en de norm voor 
gebruikelijke zorg wordt verhoogd van 60 naar 90 minuten per week (n.b. 
zal waarschijnlijk per dag zijn). 

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. 

Inkomensgevolgen 
De zorgpremie blijft onveranderd (geen inkomensonafhankelijke 
zorgpremie). Wel wordt in 2014 de eigen bijdrage voor de zorg 
inkomensafhankelijk. De eigen bijdrage voor de ggz in de tweede lijn wordt 
omgebogen naar een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de eerste en 
tweede lijn gezamenlijk. In de Wmo wordt de aanspraak op huishoudelijke 
hulp voor hoge en middeninkomens geschrapt: in 2014 voor nieuwe 
cliënten en in 2015 voor de bestaande cliënten die een aanspraak hebben op 
huishoudelijke hulp. 

Drie afzonderlijke inkomensregelingen voor chronisch zieken en 
gehandicapten worden in 2014 geschrapt en vervangen door een 
inkomensvoorziening die door de gemeente wordt uitgevoerd. De Wet 
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtczg), de fiscale 
regeling voor aftrek van de financiële ondersteuning voor chronisch zieken 
en gehandicapten en de Compensatie Eigen Risico (CER) worden 
vervangen door een decentraal vangnet van financiële ondersteuning van 
chronisch zieken en gehandicapten. Het is nog niet duidelijk of de 
aanspraak op financiële tegemoetkoming bij het Wmo-loket, de bijzondere 
bijstand of elders bij de gemeente wordt ondergebracht. 

Wie kan werken, hoort niet in een uitkering, maar wie toch buiten de 
arbeidsmarkt staat heeft zekerheid van een uitkering op minimum 
bestaansniveau. Iedereen moet naar vermogen bijdragen aan de crisis en de 
sterkste schouders dragen daarbij de sterkste lasten, is het uitgangspunt van 
het nieuwe kabinet voor de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. De duur 
van de WW-uitkering wordt vanaf 2014 verlaagd naar 24 maanden voor 
nieuwe instroom, waarbij de eerste 12 maanden gerelateerd zijn aan het 
laatst verdiende inkomen en de laatste 12 maanden aan het wettelijk 
minimum loon. Er wordt steviger ingezet op begeleiding van werk naar 
werk bij (dreigend) ontslag. De Wwb-toeslag voor alleenstaande ouders 
wordt afgeschaft en wordt gelijk aan die voor alleenstaanden, namelijk 70% 
van het wettelijk minimumloon. Dit wordt gecompenseerd door het 
verhogen van het kind-gebonden budget. De individuele bijzondere bijstand 



wordt verder uitgebreid. Extra aandacht is er voor gezinnen met kinderen, 
werkenden met een laag inkomen en ouderen met een laag pensioen. De 
mogelijkheid voor bijzondere bijstand voor aanvullende zorgverzekering of 
een pas voor culturele-, maatschappelijke- en sportvoorzieningen wordt 
verruimd. Mensen die langdurig van een uitkering moeten rondkomen, 
zonder zicht op verbetering, krijgen op individuele basis een toeslag. De 
arbeidskorting in de belastingwetgeving loopt op tot € 500 per werkende in 
2017. 

De huishoudinkomenstoets wordt vervangen door een 
huishouduitkeringstoets. Dit voorkomt dat binnen één huishouden sprake 
kan zijn van een stapeling van uitkeringen, waardoor de inkomsten hoger 
zijn dan bij een huishouden van iemand die werkt. Het loont om aan het 
werk te gaan. Inkomen uit arbeid wordt niet verrekend met de uitkeringen in 
het huishouden. 

OUDEREN DUURDER UIT DOOR BEZUINIGING OP 
HULP 
DEN HAAG - Vooral ouderen zullen de dupe zijn van de 
regeringsplannen om te bezuinigen op de huishoudelijke hulp. 

Alleenstaande ouderen boven de 65 met een AOW en een aanvullend 
pensioen van 600 euro per maand gaan er in koopkracht 19 procent op 
achteruit. 
Alleenstaanden onder de 65 moeten het doen met bijna 16 procent minder. 
Dat blijkt uit dinsdag 4 december j l . gepubliceerde berekeningen van het 
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de gemeente Den 
Haag. 
Echtparen met dezelfde hulp en hetzelfde inkomen als de alleenstaanden 
verliezen volgens de voorspelling 14,5 procent koopkracht. 
De enige groep die er iets op vooruit zou gaan, zijn de alleenstaande 65-
plussers met slechts een AOW. 

Correspondentieadres: de Veste 1, 

3443 DZ Woerden 
Email: inekellll(a)tiscali.nl 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

FACTUUR: 

Ontwikkelingskosten, drukkosten en verzending van de MIMAX 
nieuwsbrief 2013: 

€6,-

Wij verzoeken u dit bedrag voor 1 februari 2013 over te maken op 
postgiro rekening 146601 
t.n.v. SGPW Woerden 

(zie artikel op pagina 2 van deze nieuwsbrief) 
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