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Inleiding
De stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland (SGL) is een platform voor de
belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische
beperking en chronisch zieken.
Mensen met een beperking willen net als ieder ander zo gewoon en zelfstandig mogelijk
leven en deelnemen aan de maatschappij. Volwaardig burgerschap is voor de SGL het
uitgangspunt van beleid.
De stichting gehandicaptenbeleid wil dat Lansingerland een gemeente is/wordt waar
iedereen, ongeacht beperkingen, plezierig kan wonen en werken.
De vergaderingen van de SGL vinden in 2010 plaats in Poortwerk en vanaf 2011 in de
Oudelandsehof in Berkel en Rodenrijs. Hier mag SGL kosteloos gebruik van maken.
De Oudelandse Hof is een woonzorgcentrum voor ouderen met verschillende
ziektebeelden. Zo bieden zij een thuis aan mensen met dementie, met een
verstandelijke beperking, maar ook met psychiatrische en lichamelijke klachten. De
bewoners leven in kleine groepjes samen.
De SGL bestaat uit 9 leden. Allen inwoner van Lansingerland. Vanuit idealisme maken zij
zich hard voor de bewoners met een beperking in Lansingerland en geven gevraagd en
ongevraagd advies aan diverse partijen.
In 2010 is het logo van SGL aangepast en zijn tevens de gegevens naast het logo up to
date gemaakt.
Dagelijks bestuur
WMO adviesraad
SGL leden zijn aanwezig geweest bij de diverse overleggen i.v.m. de bezuinigingen op de
AWBZ. Het doel om bij deze overleggen aanwezig te zijn was; uitwisseling waar WMO en
SGL zich mee bezig houden.Daarnaast was het belangrijk om onderling ideeen uit te
wisselen. Het WMO beleidsplan is ter kennisgeving aan SGL uitgereikt. Hierin staat wat de
gemeente Lansingerland in 2011 wilde realiseren. SGL heeft dit beleidsplan met elkaar
besproken en bepaald waarbij ze wilde aansluiten of gevraagd/ongevraagd advies over
wilden geven.
SGL heeft in 2011 bijgehouden wat er allemaal gebeurde rondom WMO,
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gevraagd/ongevraagd advies geven is niet aan de orde geweest. Redenen dat dit niet
gebeurd is, was een gebrek aan leden die dit op zich wilden nemen.
In 2010 is afgesproken dat er 1x per twee maanden een overleg plaats vindt tussen SGL
en WMO raad. (voorzitter)
Actie SGL:
In 2010 is er een kennismakingsgesprek geweest tussen SGL en de heer Bodbijl,
toenmalig wethouder en loco burgemeester Lansingerland. In het voorjaar 2011 heeft er
een gesprek plaats gevonden met de heer Bodbijl. In dit gesprek is gevraagd naar
mogelijke aanbesteding beltax. Uit dit gesprek bleek dit er voorlopig nog niet te zijn.
SGL heeft deelgenomen als achterban in 2010 bij de vergaderingen van RNO (regionaal
netwerken ouderenbonden). RNO is in 2011 opgeheven.
In januari 2010 heeft er een gesprek met dhr. Halma van het CDA plaats gevonden t.b.v.
gemeenteraadsverkiezingen.
In 2010 hebben een aantal SGL leden de cursus onderhandelen gevolgd bij Tympaan. De
cursus vergaderen is in 2011 niet gevolgd door de SGL leden omdat er een eigen
financiele bijdrage van 1000, euro werd gevraagd.
In 2010 heeft de voorzitter vanuit de gemeente Lansingerland een training gevolgd over
omgaan met conflicten.
Voor volwassenen met een geestelijke beperking was er de mogelijkheid om in 2011in
Rotterdam verschillende cursussen te volgen bij opleidingsinstituut Accent in de
avonduren. Wegens bezuinigingen in Rotterdam moesten de mensen uit Lansingerland de
cursussen zelf gaan betalen. De voorzitter SGL heeft hier bezwaar tegen gemaakt. In
reactie daarop heeft de gemeente Lansingerland de kosten betaald voor de kandidaten uit
Lansingerland voor de duur van het kalenderjaar 2012. Hoe dit in 2013 zal gaan is nog
onbekend.
Er heeft een gesprek plaats gevonden met wethouder de Paepe over de toegankelijkheid
van de openbare buitenruimtes (straten, pleinen, plantsoenen en wegen). N.a.v. dit
gesprek heeft SGL in oktober en november 2011 een brief gestuurd. Op 22 februari 2012
heeft SGL een schrijven terug ontvangen vanuit B&W, waarin deze aangeven de inbreng
van SGL te waarderen. Hieruit is een uitnodigen gevolgd voor een gesprek tussen SGL en
WMO. Doel is om contact te houden met WMO adviesraad.
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In januari 2011 was als doel gesteld een bijeenkomst te houden met het thema zorg en
hulp thuis voor de doelgroep mensen met een beperking van 0100 jaar. Deze actie heeft
niet plaats gevonden. Er was hulp gevraagd aan SWL (stichting welzijn Lansingerland).
Helaas kregen SGL hier geen medewerking van. Door gebrek aan eigen leden was het
niet te organiseren en gebrek aan adressenlijst van de achterban.
Werkgroepen
Toegankelijkheid
In 2010 is er aanvulling geweest op advies van toegankelijkheid van het nieuwe gemeente
huis. Die bestaat uit een geleidenlijn van en naar bushalte en trapleuning aan de
buitentrap.
Vervoer
SGL heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten om het schoolvervoer weer op gang te
krijgen. Resultaat; vooringenomen punt is uitgesteld tot zomervakantie 2011. Het ging
erom dat meerdere scholieren door bezuinigingen niet meer in aanmerking kwamen voor
vergoeding vanaf januari 2011. Hierin is samenwerking geweest tussen SGL, stichting
MEE en ouders van de desbetreffende kinderen. Met elkaar is men in gesprek gegaan
met de gemeente.
CJG (centrum jeugd en gezin): SGL heeft in 2010 deelgenomen aan de bijeenkomsten
tijdens de opstartfase van CJG.
CJG (centrum jeugd en gezin): de intentie was om iemand van CJG uit te nodigen om aan
SGL te vertellen wat zij zou kunnen betekenen voor kinderen met een beperking. Dit heeft
nog niet plaast gevonden.
Sport en beweging: SGL heeft deelgenomen aan de week van de toegankelijkheid. Aan
de hand van de week van de toegankelijkheid, thema; sport en bewegen is SGL wezen
schouwen in zwembad de windas. SGL heeft een yoga les georganiseerd waar mensen
met een beperking aan deel konden nemen. Uiteindelijk ging de les niet door wegens
ziekte leerkracht. Daarnaast was er weinig animo voor, ondanks marketing acties.
AWBZ: VCP heeft SGL op de hoogte gehouden over de overheveling van de AWBZ naar
WMO. (de kanteling) Er zijn verschillende bijeenkomsten bijgewoond door leden van de
SGL, over dit onderwerp. Zowel in Rotterdam als in Lansingerland.
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PUBLIC RELATIONS
shirts voor SGL laten maken om aan te dragen tijdens braderie e.d.
-

teller geplaatst op website in 2010

-

In 2010 op braderie gestaan in Berkel en Rodenrijs

-

in 2010 bij diverse organisaties en op verschillende plekken binnen de

gemeente folders neergelegd. Per verkiezingspartij de

punten eruit

gefilterd die voor de doelgroep SGL van belang is en die verwerkt in een folder en
verspreid.
-

In 2010 enveloppes met logo laten drukken door GGZ delft

-

In 2010 verkiezingsfolder laten drukken door GGZ delft

-

artikel in heraut, nieuwsbrief MEE en in nieuwsbrief Oudelandsehof geplaatst

over het feit dat SGL per 2011 kosteloos kan

vergaderen in de

Oudelandse hof. (dit als gebaar naar de Oudelandsehof toe)
-

pen met logo aangeschaft

-

introductiemappen gemaakt met terugblikken en foldertjes en opgestuurd aan

wethouders, burgemeester, MEE Lansingerland,

RNO (regionaal netwerk

ouderenbonden)
-

met een stand op braderie Bergschenhoek gestaan in juni 2011

-

op de site van de gemeente www.vrijwiliggerswerklansingerland.nl is een

vacature geplaatst voor notulist.
-

advertentie voor vrijwilligers is geplaatst op facebook voor de periode

augustus/september 2011
-

website van SGL wordt up to date gehouden.

Ondersteuning
VCP: (versterking clienten positie) gaf ondersteuning in 2010 en 2011 over hoe we dingen
konden bereiken of ondernemen. Met name gericht op AWBZ en Wmo.
MEE: contactpersoon voor ons vanuit MEE was Loes stolk, zij gaf SGL advies in 2011.
Hiermee hebben we bereikt, dat zij ons informeerde over het schoolvervoer. Een van de
SGL leden heeft in de commissiegroep gezeten om vinger aan de pols te houden.
Gemeenteverkiezing 2010
SGL heeft deelgenomen aan het debat wat georganiseerd werd door RNO. In een brief
aan de verkiezingspartijen heeft SGL al haar standpunten voor de komende vier jaar
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beschreven. Doel was dat de partijen dit konden opnemen in hun verkiezingsprogramma.
Bestaande uit; collectief vraagafhankelijk vervoer, toegankelijkheid gebouwen,
voorzieningen en bezuinigingen in de AWBZ, compensatieplicht en WMO.
Ango collecte (algemene nederlandse gehandicapten organisatie) (handicap.nl)
SGL heeft in 2010 903, euro ontvangen en in 2011 641,99 euro ontvangen uit de Ango
collecties binnen Lansingerland. 25% van de Ango collecte is voor SGL. Het bedrag van
2011 is besteed aan o.a. PR materialen.
Zomeracademie
Zowel in 2010 als in 2011 heeft de SGL deelgenomen aan de organisatie van de
zomeracademie i.s.m. SWL (Stichting Welzijn Lansingerland). SGL heeft meegeholpen
met de planning en het bedenken van de activiteiten. De zomeracademie is voor senioren.
SGL is erbij gevraagd als achterban voor de senior gehandicapten.
Samenstelling SGL
In 2011 zijn er diverse wisselingen geweest van de leden binnen SGL. De secretaris heeft
zijn functie neergelegd en er wordt gezocht naar een nieuwe secretaris.
ROG (regionaal overleg gehandicapten)
SGL neemt regelmatig deel aan de overleggen. Hier vindt een uitwisseling plaats tussen
de diverse gehandicapten platforms. Dit heeft tot nu toe diverse ideeen opgeleverd.
Kascontrole commissie
Kascontrole over het boekjaar 2010 heeft plaats gevonden en is uitgevoerd door Ronald
Knorr en Ben Brinkman. De kasadministratie is goed gekeurd. Het jaar is positief
afgesloten.
Kascontrole over het boekjaar 2011 heeft plaats gevonden en is uitgevoerd door Elske van
Leeuwen en Arma Fokkema. De kasadministratie is goed gekeurd. Het jaar is positief
afgesloten.

