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Stichting Gehandicaptenbeleid
Lansingerland

Terugblik SGL 2013 (jaarverslag)
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 het beleid.
De SGL wil dat Lansingerland een gemeente is/ wordt waar iedereen, ongeacht zijn of
haar beperkingen, plezierig kan wonen en werken.
De vergaderingen van de SGL vonden plaats in de Oudelandsehof in Berkel en
Rodenrijs. Hier mag de SGL kosteloos gebruik maken van een vergaderruimte.
De Oudelandsehof is een woonzorgcentrum voor ouderen met verschillende
ziektebeelden. Zo biedt het een thuis aan mensen met dementie, met een verstandelijke
beperking, maar met psychiatrische en lichamelijke klachten.
De bewoners leven in kleine groepjes samen.
In 2013 kwam het Dagelijks Bestuur (DB) in totaal 6 keer bijeen. In 2013 bestaat de
SGL uit 5 actieve en uit 3 niet actieve leden, allen inwoners van Lansingerland.
Vanuit idealisme maken zij zich hard voor de bewoners met een beperking in
Lansingerland en geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan diverse partijen.
Halverwege het jaar werd, onder dankzegging, afscheid genomen van Marianne Ros
die ruim 5 jaar als secretaris werkzaam is geweest. Zij werd opgevolgd door
Marinus Smit. Ook werd Mike van Niel bereid gevonden de website onder handen te
nemen.

Het dagelijks bestuur bestaat dan uit:
Manny Boon,
voorzitter
Rob van der Burgh, penningmeester
Marinus Smit,
secretaris.
Karin de Jager verzorgt de notulen,
Mike van Niel onderhoudt de website (sgl3b.nl) en de facebookpagina.

v.l.n.r. Rob, Mike, Karin, Manny, Marinus

Werkgroepen
*toegankelijkheid
*vervoer
*CJG (centrum jeugd en gezin)
*Sport en beweging
*AWBZ

Public relations: In “De Heraut” is een artikel geplaatst met als doel de SGL wat meer
bekendheid te geven. Bovenstaande foto werd bij het artikel geplaatst.
Ook is de website (sgl3b.nl) door Mike van Niel flink onder handen genomen.
ACTIVITEITEN:
De SGL heeft aan de volgende activiteiten deelgenomen:
-20 maart 2013: presentatieavond in het gemeentehuis. Voorlichting aan nieuwe
inwoners van Lansingerland.
-23 september 2013: bijeenkomst Stichting Tympaan in Den Haag bezocht
-1 november 2013: bijeenkomst “de meerwaarde van het PGB” van stichting Per Saldo
bezocht.
-SGL heeft de ANGO collecte (algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie)
georganiseerd, o.a. door de collectebussen uit te zetten.
-ROG (Regionaal Overleg Gehandicapten). SGL neemt regelmatig deel aan de
overleggen. Hier vindt een uitwisseling plaats tussen de diverse gehandicapten
platforms.
-SGL heeft de politieke partijen aangeschreven om in hun partijprogramma’s voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2014 rekening te houden met de belangen van mensen met
een beperking.
Kascontrolecommissie:
Het financieel jaarverslag 2013 is gemaakt en goed bevonden.
De kascontrole over het boekjaar heeft plaatsgevonden en is uitgevoerd door
Marinus Smit en Margreet Smit-van der Burg.

