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VOORWOORD 
 

 
 

Het bestuur van de Stichting Chronisch zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel 
biedt u hierbij het Jaarverslag 2014 en het Werkplan 2016 aan. 
De stichting heeft in 2014 inhoud gegeven aan haar doelstelling zoals in artikel 2 van de 
statuten is omschreven. 

 
Doelstelling van de stichting: 
De belangenbehartiging van en dienstverlening aan chronisch zieken en gehandicapten die 
in Son en Breugel leven en op dit terrein tevens beleidsadviserend optreden naar de 
gemeentelijke overheid. Daarnaast verstrekt de stichting informatie aan de groep chronisch 
zieken en gehandicapten over voorzieningen met betrekking tot wonen, werk en welzijn en 
bevordert de stichting de integratie van mensen met een handicap in onze samenleving. 
Tevens fungeert de stichting als advies-, overleg-, informatie- en samenwerkingsorgaan voor 
organisaties en instanties die zich in het werkgebied van de stichting bewegen. 

 
Het Platform voert de doelstelling van de Stichting uit. Het bestuur houdt toezicht op een 
correcte uitvoering van bovenstaand doel. 

 
Namens het bestuur van de Stichting Chronisch zieken en Gehandicapten Platform Son en 
Breugel. 

 

 
 

J. de Lange, voorzitter 
J. Busko - de Bruin, vicevoorzitter 
H. Pruijmboom, penningmeester 
R. van der Looij, lid 
P. Goumare, secretaris 

 
 
 
 

Son en Breugel, 28 juni 2015
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Samenstelling Bestuur en Leden CG-Platform Son en Breugel per 31-12-2014 
  
Bestuur 
Voorzitter: 
Vicevoorzitter: 
Penningmeester: 
Secretaris: 
Lid: 

 
Dhr. Jan de Lange 
Mw. Janneke Busko - de Bruin 
Dhr. Herman Pruijmboom 
Dhr. Peter Goumare 
Dhr. Rinie van der Looij 

Platform 
Leden van het Platform 

Mw. Dinie van Asten 
Dhr. Maarten van Beek 
Mw. Anneke de Boer 
Mw. Lidy van Dijk 
Mw. Yvonne den Exter 
Mw. Maaike van Kempen 
Mw. Cisca Lie 
Dhr. Maarten van der Velde 
Dhr. Harry Malingré 
Mw. Greet van Osch – Wijn 
Dhr. Jhon Steenbakkers 
Mw. Davina Vorstenbosch 
Dhr. Bart Wolfs 

Werkgroep BTB: 
(Bereikbaarheid, Toegankelijkheid 
en Bruikbaarheid) 

Mw. Janneke Busko - de Bruin 
Dhr. Jan de Lange 
Dhr. Rinie van der Looij 
Dhr. Jhon Steenbakkers 
Dhr. Maarten van der Velde 
Dhr. Bart Wolfs 
 

Werkgroep scootmobiel- 
groep "Scoot on Route" : 
  
  
 

Mw. Dinie van Asten 
Mw. Janneke Busko – de Bruin 
Mw. Lidy van Dijk 
Dhr. Jan de Lange 
 

Werkgroep Rolstoelpaden: 
"Wandelen Op Wielen" 
 
 
 

Mw. Janneke Busko – de Bruin 
Dhr. Jan de Lange 
Dhr. Herman Pruijmboom 
en vertegenwoordigers van IVN, Stichting Welzijn Zonhove 
en Gebruikersgroep Staatsbosbeheer 

Werkgroep Vervoer: Mw. Janneke Busko - de Bruin 
Mw. Yvonne den Exter 
Dhr. Harry Malingré (Leerlingenvervoer) 

Werkgroep slechthorendheid: Mw. Janneke Busko 
Mw. Anneke de Boer 
Dhr. Jan de Lange 
en van buiten het Platform: Mw. Yvonne Mulder 

Werkgroep WMO  Mw. Janneke Busko – de Bruin 
Mw. Anneke de Boer 
Dhr. Rinie van der Looij 
Dhr. Jan de Lange 

Werkgroep "Meedoen" Mw. Maaike van Kempen 
Mw. Janneke Busko – de Bruin e.a. 

Werkgroep Begeleid Wonen Mw. Anneke de Boer 
Mw. Davina Vorstenbosch 
Dhr. Rinie van der Looij 

Werkgroep Scholenproject Mw. Janneke Busko-de Bruin 
Dhr. Jan de Lange 
Dhr. Jhon Steenbakkers 
Mw. Davina Vorstenbosch 
Dhr. Maarten van der Velde 
en van de LEVgroep Marieke Schoenmakers 

Werkgroep Pubiliciteit Mw. Anneke de Boer 
Dhr. Jan de Lange 
Dhr. Maarten van Beek 

Werkgroep G-sport Mw. Janneke Busko - de Bruin 
Dhr. Harry Malingré 

Werkgroep Arbeid, Dagbesteding 
en Onderwijs Mw. Anneke de Boer 
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JAARVERSLAG 2014 
 
1. Bestuur en Platform 

In 2014 heeft het Platform vier maal vergaderd, te weten: 19 maart, 18 juni,10 september en 10 
december. 
Daarnaast is het bestuur verschillende malen voor overleg bijeengekomen en was er onderling 
frequent e-mail- en telefonisch overleg.  

Tevens kwamen de verschillende werkgroepen - die deel uitmaken van het Chronisch Zieken 
en Gehandicapten Platform - bij elkaar om hun activiteiten door te spreken. 
Het CG-Platform is lidorganisatie van de Adviesraad Wmo. En aangesloten 
organisatie bij het Regionaal Overleg Gehandicaptenplatforms Zuidoost Brabant 
(ROG-ZOB) en Zorgbelang Brabant. 
Er vond overleg plaats met verschillende andere organisaties in ons dorp met betrekking tot het 
beleid voor chronisch zieken en gehandicapten, zoals de Adviesraad Wmo, SeniorenRaad, 
LEVgroep, enz.  
Gezamenlijk met LEVgroep, KBO’s en PVGE zijn in de zomer seniorenactiviteiten gehouden.  
Tevens is er vertegenwoordiging in het Regionaal Platform Gehandicaptenplatforms (ROG) 
(o.a. uitwisseling, Inclusief beleid en toegankelijkheid) en Zorgbelang Brabant (om samenhang 
tussen alle zorg- en welzijnsvoorzieningen in de regio te bevorderen o.a. ook door 
cursusaanbod).  

 
 

2. Trias+ overleg 

Trias+ is het overleg dat bestaat uit de SeniorenRaad, de Adviesraad Wmo, het CG- Platform 
en de werkgroep Thuisverbonden. Twee keer per jaar komt dit overleg bij elkaar, waarbij 
ervaringen uitgewisseld worden, activiteiten worden afgestemd, mogelijkheden voor 
samenwerking bekeken en de stand van zaken doorgenomen wordt. In 2014 is er op 2 april 
en 8 oktober een overleg geweest. 
 
 

3. Overleg met de wethouder en ambtenaren 

Bestuurlijk overleg met wethouder J. Frenken en seniorbeleidsmedewerker de heer F. Das 
vindt twee maal per jaar plaats. Dit overleg vond plaats op 13 december 2013 en op 17 
september 2014. De volgende onderwerpen zijn besproken: 

 Scholenvoorlichting 

 Verkeersknelpunten 

 Bouwconvenant 

 Evenementenchecklist 

 Inclusief beleid, o.a. ratificatie VN-Verdrag (2e kamer) 

 ToegankelijkheidsPLUIM 2014, gemeenschapslocaties 

 Project toegankelijkheid Zuid Oost Brabant 2014-2015 met provinciale subsidie aan 
Ongehinderd.nl en het Regionaal Overleg Gehandicaptenplatforms (ROG) + 
abonnement gemeente op ongehinderd.nl 

 Scootmobielgroep “Scoot on Route” + Scootmobielcursus 

 Rolstoelpad van werkgroep “Wandelen op Wielen” 

 Slechthorendheid 

 Informatiebijeenkomst PGB door Hans van der Knijff van Per Saldo op 
maandagmiddag 3 november 

 Eigen Bijdrage en volledige kosten 

 St MeeDoen, o.a. Bekendheid CMD 
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4. Mutaties bestuur en Platform 

In 2014 heeft binnen het Bestuur van het CG-Platform een wisseling plaatsgevonden. De heer 
Jan de Lange heeft het voorzitterschap weer overgenomen van mevrouw Janneke Busko. Zij 
heeft nu de functie van vicevoorzitter. 
Mevrouw Nathalie Kwanten heeft vanwege grote drukte in haar werkkring het secretariaat, 
onder dankzegging, moeten stoppen. Zij is opgevolgd door de heer Peter Goumare. 
 

 
5. Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) 

Met de betrokken beleidsambtenaar voor de BTB (Bruikbaarheid, Toegankelijkheid en 
Bereikbaarheid) en onze werkgroep BTB vond 2 x per jaar overleg plaats. 

In dat overleg stelt de werkgroep problemen aan de orde die te maken hebben met de 
openbare omgeving, zoals slecht toegankelijke trottoirs, scherpe randen en andere 
gevaarlijke situaties. Meestal worden er ook verbeterpunten voorgesteld. 
Voor mensen in een rolstoel, mensen met kinderwagens, scootmobielers e.d. zijn de 
oversteekplaatsen niet overzichtelijk door de geparkeerde auto’s. 
Het plan is om nu 2 x per jaar met de wethouder en beleidsambtenaar te spreken over 
obstakels langs de openbare weg en openbare omgeving. Vervolgens zal binnen de 
gemeente naar oplossingen gezocht worden voor deze problemen. 
 
ToegankelijkheidsPLUIM 

Elk jaar reikt het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel een 
ToegankelijkheidsPLUIM uit aan een locatie van een groep locaties die gekeurd wordt op 
hun toegankelijkheid. Het streven is om dit tijdens de week van de Toegankelijkheid te 
organiseren. 

De werkgroep BTB had dit keer aandacht voor toegankelijkheid, bereikbaarheid en 
bruikbaarheid van een aantal gebouwen met een gemeenschapsfunctie in Son en Breugel. 
De Boerderij, Bibliotheek, Vestzaktheater en Braecklant, zijn door het CG-Platform bezocht 
en beoordeeld. 
Van de bezochte gebouwen had Braecklant de beste score. In Braecklant zelf is het prima 

toeven voor iemand met beperkingen. Alles is goed toegankelijk en er zijn gastvrije aardige 
gastvrouwen en -heren. Er is voldoende manoeuvreerruimte tussen meubilair en de tafels 
zijn onderrijdbaar. 
Het invalidetoilet is prima met voldoende transferruimte naast closetpot en met beugels 
aan beide zijde. Als enige van de beoordeelde locaties een beugel aan de binnenzijde van 
de deur van het invalidentoilet! Helaas voldoet de ingang niet volledig aan de 
toegankelijkheideisen. Invalideparkeerplaats kort bij deur en bushalte in de buurt. 
De andere locaties: Boerderij, Bibliotheek en Vestzaktheater waren zeker ook goed 
toegankelijk maar hadden net wat meer minpuntjes. 

 
Project toegankelijkheid met Ongehinderd.nl 

Eind 2014 is het organisatiebureau Ongehinderd.nl, een project gestart in samenwerking met 
het ROG- ZOB (Regionaal Overleg Gehandicaptenplatforms Zuidoost Brabant), waarbij 
gekeken wordt naar de toegankelijkheid in de regio Zuidoost Brabant. 
Hiervoor is subsidie verkregen van de Provincie Noord Brabant. Binnen elke gemeente in 
deze regio gaan vrijwillige toetsers vanuit de Gehandicaptenplatforms op stap om locaties te 
screenen op hun toegankelijkheid. Ook in onze gemeente zijn vier leden van de werkgroep 
BTB opgeleid door ongehinderd.nl om deze toetsing uit te voeren. Eind 2014 zijn de eerste 
locaties getoetst. Het project zal ongeveer twee jaar duren. De uitkomst van deze toetsingen 
wordt geplaatst op App en de website van ongehinderd.nl. Het doel hiervan is om mensen 
die een locatie willen bezoeken kunnen zien hoe het is gesteld met de toegankelijkheid van 
die locatie. Zoals: “kan ik daar gemakkelijk met een rolstoel eten?” Ongehinderd.nl heeft het 
plan om dit concept uit te rollen in heel Nederland. Momenteel zijn o.a. de steden Maastricht, 
Den Haag, Apeldoorn en Eindhoven voor een deel in kaart gebracht. 
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6. Scoot on Route 

De scootmobielgroep van het CG-Platform “Scoot on Route” heeft in 2014 een succesvol jaar 
gehad. In de periode mei t/m september werden maandelijks mooie tochten gehouden. De 
routes waren ongeveer 12 kilometer en leidden ons door de mooie natuur in en om onze 
gemeente. Natuurlijk zijn er elke keer ergens op de route ook koffiestops om gezellig bij de te 
praten. Buiten dit routeseizoen kwam de groep elke maand bij elkaar in D’n Tref op het terrein 
van Zonhove, om naast gezellig koffie drinken te luisteren en te oefenen. Bijvoorbeeld  
bewegen in zittende situatie door een docente die ons oefeningen liet doen. Of actief te zijn 
met een sjoelcompetitie.  
 
Om de activiteiten van de scootmobielgroep “Scoot on Route” goed te regelen, is een 
reglement opgesteld waar o.a. de veiligheid en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Ook 
worden hierin de taken van de begeleiders geregeld. Bij elke tocht rijden er 3 begeleiders op 
de fiets mee. Deelnemers dienen een regelement te ondertekenen.  
Regelmatig verschijnt de Nieuwsbrief met verslagen en planning van de activiteiten. Op onze 
website staat altijd de actuele informatie. 
 
 

7. Rolstoelpaden 

De werkgroep “Wandelen op Wielen” met vertegenwoordigers vanuit Stichting Welzijn 
Zonhove, IVN, Gebruikersgroep Staatsbosbeheer en het CG- Platform bekijkt de mogelijkheid 
voor aanleg van rolstoelpaden in de mooie natuurgebieden van Son en Breugel. Tevens wil 
men de bestaande paden met elkaar verbinden zodat het dorp zonder obstakels bereikbaar is.  

 

Na een uitgebreide voorbereiding werd begin 2014 een plan vastgesteld voor de aanleg van een 
rolstoepad in het bosgebied van Zonhove. Hierna werden de financiën verworven via fondsen en 
plaatselijke sponsors. Nadat hiermee voldoende geld was “binnengehaald” kon de aanvragen 
vergunningen en de aanbesteding plaatsvinden aan een aannemer die het rolstoelpad heeft 
aangelegd. Dit gebeurde met natuurlijk materiaal (Dolomiet) dat past in de omgeving. Op 5 
november 2014 is dit eerste rolstoelpad in Son en Breugel officieel geopend. De opening 
betekende ook het overdragen van het rolstoelpad door de werkgroep aan de eigenaar van het 
terrein SWZ-Zonhove. Zij zijn nu ook de eigenaar van het rolstoelpad en hebben in een 
vastgelegde overeenkomst ook de zorg voor het onderhoud van het pad. Hiervoor is een 
onderhoudsplan opgesteld.  

Tevens heeft OLAT, wandelsportvereniging voor langere afstanden, het nieuwe rolstoelpad 
gebruikt om de Airbornroute te verleggen. Ook hebben zij een aantal wat grotere routes 
ontwikkeld en bewegwijzerd, waarbij het nieuwe rolstoelpad is opgenomen. Er is een flyer 
verschenen waar deze routes zijn opgenomen. Daarmee zijn de recreatieve mogelijkheden 
uitgebreid.   

 

Nu het rolstoelpad in het Bosgebied Zonhove is gerealiseerd, zijn we als werkgroep al weer 
bezig met het vervolg. Want zoals in de doelstelling is verwoord wil de werkgroep “Wandelen op 
Wielen” proberen de prachtige natuur in de gemeente Son en Breugel ook bereikbaar te maken 
voor mensen met rolstoelen, scootmobielers, mensen met een rollator, maar ook ouders met 
kinderwagens. 

Er zal nog bepaald moeten worden waar ons volgend project voor de aanleg van een 
rolstoelpad gesitueerd zal worden. Er zijn verschillende opties zoals ten noorden van het Oud 
Meer, Sonse Bergen, Mosbulten of een andere locatie. 

 
In 2014 heeft de werkgroep zich ook hard gemaakt voor een betere toegankelijkheid van het 
Park Vroonhoven. De nieuwe paden daar waren uitgevoerd met veel losliggend kiezeltjes. Na 
een proef met een nieuw verbindingsmateriaal en overleg zijn de paden nu gelukkig voor 
iedereen berijdbaar.   
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8. Vervoer 
Leerlingenvervoer 

Een klankbordwerkgroep heeft zich bezig gehouden met de voorbereiding van de 
aanbesteding vanaf het schooljaar 2014-2015. Voor het schooljaar 2014-2015 werd het 
leerlingenvervoer gegund aan de firma van Helvoort Taxi. De werkgroep heeft zich sterk 
gemaakt voor eerdere betrokkenheid van de ouders. 

 
Een groep ouders van kinderen die van het leerlingenvervoer gebruik maken houdt zich 
bezig met eventuele klachten over het vervoer en onderhoudt hierover contact met de 
gemeente en de vervoerder (zoals bijv. planning en handgrepen voor chauffeurs). Voor wat 
betreft de inspraak over het beleid van het Leerlingenvervoer blijft dit het aandachtspunt  
voor het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform. Een vertegenwoordiger uit het 
Ouderplatform heeft zitting in het CG-Platform. 
Voor het leerlingenvervoer is voor het schooljaar 2014-2015 een nieuw beleid gekozen. De 
klankbordgroep (ouders, Adviesraad Wmo en CG-Platform) is hier samen met de wethouder 
en de betrokken ambtenaar lang mee bezig geweest. Er werd afgesproken dat er gewerkt 
gaat worden met een centraal bewaakte opstapplaats. Voor zover dit mogelijk is  
verzamelen de kinderen zich hier om in de busjes te stappen. Alle kinderen werden opnieuw 
gekeurd door een keuringsarts. Op basis hiervan werden de indelingen gemaakt: zelf met 
het OV, met de fiets, verzamelen op opstapplaats of thuis opgehaald door een taxi. In de 
loop van 2015 zal dit beleid geëvalueerd worden. O.a. middels een enquête onder de 
ouders en de kinderen. 
 
Deeltaxi (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) 

De Deeltaxi wordt uitgevoerd door Van Helvoort Taxi, er vindt halfjaarlijks overleg plaats 
tussen de gemeente, de Adviesraad Wmo en het CG-Platform. Het vervoer verloopt prima, 
weinig tot geen klachten. Over eigen bijdrage voor de kosten van de Deeltaxi is eind 2012  
uitgebreid gesproken. De gemeente mocht niet langer de inkomenspolitiek bedrijven dus werd 
genoodzaakt geen inkomensgrens meer te hanteren. Mede door het CG-Platform heeft de 
Adviesraad Wmo een advies gegeven waarbij de financiële druk naar de gebruikers van de 
Deeltaxi verminderd werd. Dit heeft echter niet het gewenste resultaat gehad. Zeer tegen onze 
zin zijn vanaf 2013 de totale kosten per zone nu door het CAK als inkomensafhankelijke eigen 
bijdrage doorberekend aan de gebruikers. Een verslechtering en iets wat in de regio nergens 
gebeurt. Wij verwachten dat hierdoor mensen minder gebruik zullen gaan maken van de 
Deeltaxi. Maar omdat ze niet in staat zijn om zelf te reizen met het openbaar vervoer zullen zij 
minder meedoen in de samenleving en meer in een isolement komen, helaas.  
 
Ook in 2014 werd gebruik gemaakt van het bovenregionaal vervoer. De regeling geldt voor 
een aantal bewoners van Zonhove. De kosten voor het naar het huis van ouders of een andere 
vast adres zijn anders niet te betalen voor hen. Het is fijn dat deze regeling er is. 
 
In de regio functioneert de Regionale werkgroep vervoer. Deze werkgroep gaat uit van de 

ROG (Regionaal Overleg Gehandicaptenplatforms) Zuid Oost Brabant. 
De werkgroep houdt zich naast de problemen met het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, bij 
ons Deeltaxi genoemd, o.a. bezig gehouden met het halteplan binnen de regio Zuidoost 
Brabant. Hierin worden de ambities beschreven die de gemeenten willen hanteren voor het 
rolstoeltoegankelijk, maar ook kinderwagentoegankelijk maken van de bushaltes. Hier valt nog 
veel aan te verbeteren, ook in onze gemeente. In 2014 zijn gelukkig weer een aantal bushaltes 
in onze gemeente aangepast. 
N.a.v. van bovenstaande heeft de Gemeente Son en Breugel vertegenwoordigers van 
Adviesraad Wmo, SeniorenRaad en CG-Platform gevraagd om deel te nemen aan een 
werkgroep Mobiliteitsvisie en op deze wijze meer betrokken te zijn bij het gemeentelijk 
verkeersbeleid (waaronder ook Openbaar Vervoer). 
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9. Slechthorendheid 

In de werkgroep slechthorendheid is uitgebreid gesproken over de impact van 
slechthorendheid. Hoe kunnen we de mensen bewust maken van dit probleem? Vaak wordt te 
laat besloten om de problemen met het gehoor op te lossen met bijvoorbeeld een 
gehoorapparaat. Dat terwijl dit vaak een prima oplossing is om mensen weer mee te laten doen 
in de samenleving. Want slecht horen kan mensen in een isolement brengen waardoor 
eenzaamheid ontstaat. We hebben er voor gekozen om een informatiebijeenkomst te 
organiseren met sprekers en goede informatie. Deze geslaagde informatiebijeenkomst werd 

gehouden op 29 januari 2015 in de Protestantse kerk. Er werden 2 inleidingen gehouden door 
Mw. Jopie Verdonk, voorlichter van de Nederlandse Vereniging Van Slechthorenden (NVVS) en 
mevrouw Miek Segers, maatschappelijk werker verbonden aan het Audiologisch Centrum 
Eindhoven. Mw. Yvonne Mulder, ervaringsdeskundige en lid van onze werkgroep, droeg een 
aantal gedichten voor. Na de pauze was er een forum met de sprekers en mw. Yvonne Mulder 
om vragen te beantwoorden. Op onze website staat een uitgebreid verslag met foto’s. De 
werkgroep met o.a. ervaringsdeskundigen blijft beschikbaar voor advies. 

 

10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

Vaste afgevaardigde in de Adviesraad Wmo vanuit het CG-Platform is de heer Rinie van de 
Looij. Hij heeft net als mevrouw Janneke Busko zitting in het bestuur van de Adviesraad 
Wmo. mevrouw Anneke de Boer is waarnemend afgevaardigde.  

In april 2014 heeft de heer Jan de Lange afscheid genomen als voorzitter van de 
Adviesraad. Hij was vanaf het moment dat er sprake was van de Wmo in 2015 initiatiefnemer 
van de Adviesraad Wmo. Al die jaren was hij ook voorzitter. Na 9 jaar vond hij, mede door  

zijn gezondheidsproblemen, het tijd om afscheid te nemen. Het voorzitterschap is 
overgenomen door de heer Willem Donkers.  
De werkwijze in de Adviesraad Wmo is als volgt: Indien er door het college van Burgemeester 
en Wethouders een advies wordt gevraagd of er is een ongevraagd advies aan de orde dan 
wordt er een werkgroep ingesteld bestaande uit andere leden van de Adviesraad Wmo en 
andere betrokkenen en deskundigen op dat betreffende onderwerp. In de meeste gevallen 
maken vertegenwoordigers van het CG-Platform en van de SeniorenRaad hier deel van uit. 
De adviezen aan het college worden veelal door de Adviesraad Wmo uitgebracht, mede 
namens het CG-Platform en de SeniorenRaad. Hiermee krijgt de intensieve samenwerking 
tussen deze twee belangenorganisaties en het adviesorgaan gestalte. Op deze manier is er 
ook een breed draagvlak voor de adviezen die uitgebracht worden. 
 

 
11. MeeDoen 

De Stichting MeeDoen is in 2014 zeer succesvol geweest. Zij organiseren activiteiten voor 
kinderen die in veel gevallen niet op de plaatselijke scholen zitten maar speciaal onderwijs 
volgen. Deze kinderen vallen min of meer buiten de boot bij reguliere activiteiten in ons dorp. 
Zo is er een G voetbalteam opgericht dat goede resultaten behaald. Maar er worden ook veel 
andere activiteiten georganiseerd. 
Een bestuurslid van Stichting MeeDoen heeft zitting in ons platform. Het CG-Platform zal alles 
in het werk zetten om de activiteiten van MeeDoen te ondersteunen. Meer informatie is te lezen 
op website www.meedoensenb.nl 
 
 

12. Begeleid wonen 

De voormalige Stichting MaiSon is opgeheven en er zijn nu 2 organisaties die zich toeleggen 
op begeleid wonen in ons dorp. Momenteel zijn er nog geen concrete zaken te melden. 
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13. Scholenvoorlichting 

In 2014 werd binnen het CG-Platform een werkgroep opgezet voor een project om op de 
basisscholen in Son en Breugel gastlessen te organiseren over hoe het is om met een 
beperking te leven.  
Deze gastlessen zullen in het schooljaar 2015-2016 als pilot houden op 3 scholen. Er is een 
opzet gemaakt voor deze lessen en dit is besproken op het overleg van de directeuren van de 7 
plaatselijke basisscholen. Zij vonden het een prima idee en gaven hun medewerking aan dit 
project. Voor het schooljaar 2015-2016 zal de werkgroep scholenvoorlichting zich richten op de 
voorbereiding van de pilot van de gastlessen, aanschaf materiaal en werven van vrijwilligers. 
 
 

14. Publiciteit 

In 2014 is vanuit de Adviesraad Wmo 2 x een Nieuwsbrief verspreid onder cliënten van de Wmo 
(± 800 personen) en andere belanghebbenden. Vanuit het CG-Platform worden ook tekstuele 
bijdragen ingebracht. Het redactielidmaatschap Wmo-nieuws vanuit het CG-Platform wordt 
ingevuld door Mw. A. de Boer. 
Op 3 november 2014, heeft het CG-Platform een Informatiebijeenkomst over 
Persoonsgebonden Budget (PGB) georganiseerd. Hiervoor hadden wij Hans van der Knijff 
uitgenodigd in D’n Tref voor een presentatie. Hij is consulent van Per Saldo, een organisatie 
voor en door budgethouders. Aanleiding is het feit dat er veel gaat veranderen in zorgwereld 
en dat geldt ook voor het PGB. Mensen konden hier vragen stellen en Hans van der Knijff 
gaf hier op zeer deskundige wijze antwoord op. Al met al een zeer interessante en 
geslaagde middag, die druk werd bezocht.  
Op onze website staat een uitgebreid verslag met foto’s. 
 
 

15. G-sport 

Door de komst van stichting MeeDoen wordt gelukkig concreet aandacht besteed aan G-sport. 
 
 

16. Arbeid, Dagbesteding en Onderwijs 
Deze zaken zijn door de komst van de herziene Wmo erg veranderd. De Adviesraad Wmo 
houdt zich met deze zaken bezig en als CG-Platform proberen wij hier actief bij betrokken te 
zijn. 
 
 

17. Diversen 
Community ontwikkelingen 

Son en Breugel Verbonden is de laatste jaren zeer actief geworden. Zij willen een 
community zijn waar iedereen zich bij aan kan sluiten en van daaruit mee kan doen met alle 
activiteiten die ons dorp te bieden heeft. Maar ook om zorg en diensten te kunnen 
organiseren.  

Inmiddels is er ook een tv-gedeelte opgezet. Wanneer een interessante activiteit wordt 
georganiseerd, zoals concerten, polikliniekdiscussies en andere uitvoeringen wordt dit 
opgenomen en uitgezonden op de website sonenbreugelverbonden.nl De uitzendingen zijn 
ook altijd te zien op uitzending gemist. 

Op het dorpsplein van deze community willen wij als CG-Platform graag actief zijn. 
 
Website ontwikkeling 

In 2014 hebben wij er voor gekozen om een eigen website op te zetten. Op de oproep voor een 
websiteontwikkelaar en –beheerder werd gereageerd door een coach van het 
Activiteitencentrum Eindhoven van SWZ. Zij bood iemand aan die onze website en die van de 
Adviesraad Wmo kon opzetten en onderhouden. Deze Eelco Born had echter geen arm- en  
handfunctie. Door een aangeboren hersenbeschadiging is hij erg spastisch. Hij kan het 
toetsenbord bedienen middels een stok die aan een soort helm op zijn hoofd is gemonteerd. Hij 
had bewezen al meer websites te hebben opgezet. Daarom gaven wij hem eind 2014 de  
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opdracht om onze website www.cgplatformsonenbreugel.nl op te zetten. Begin 2015 was de 
website volledig gevuld met de teksten, documenten en foto’s die werden aangeleverd.  
Op de website stelt Eelco Born zich zelf ook als webmaster voor. 
 
 
 

18. Het Regionale Overleg Gehandicaptenplatforms Zuid Oost Brabant  
(ROG-ZOB) Elk jaar komen vertegenwoordigers van de Platforms Gehandicaptenbeleid uit 

Zuid Oost Brabant vier maal bij elkaar voor uitwisseling van ervaring en deskundigheid. 
Vanuit het CG-Platform bezoeken mevrouw Janneke Busko en de heer Jan de Lange van ons 
CG-Platform de vergaderingen van het ROG. 
De heer Jan de Lange is voorzitter van het ROG ZOB sinds de oprichting van de vereniging 
ROG ZOB in 2012 als opvolger van het overleg zoals dat al jaren onder de vleugels van het 
POG en Zorgbelang Brabant functioneerde. 
Binnen het ROG vindt goede uitwisseling van ervaringen plaats. In elke vergadering 
wordt een thema behandeld waarbij een externe deskundige wordt uitgenodigd. Landelijk 
wordt gewerkt aan ratificering van VN resoluties betreffende gehandicapten. In het ROG  
ZOB wordt dit op de voet gevolgd om hier in het kader van het Inclusief Beleid in 
gemeenten handen en voeten aan te geven. 
 
 

19. Inclusief Beleid 

Inclusief Beleid betekent beleid waarbij van meet af aan rekening gehouden wordt met 
iedereen, dus ook met mensen met een beperking. Platforms Gehandicaptenbeleid uit het 
SRE-gebied pleiten al langere tijd voor het inclusief maken van beleid. Hierdoor kunnen 
mensen met een beperking en/of chronisch ziekte beter meedoen in de samenleving 
gemeenten. Iedereen krijgt dan dezelfde mogelijkheden en kansen. 
Bij Inclusief Beleid is het de bedoeling dat bij het maken van beleid, het denken over Inclusief 
Beleid de standaard wordt. Inclusief Beleid kan alleen waargemaakt worden als het wordt 
meegenomen bij het maken van de plannen. Bij het project ‘Kanteling’ van de Wmo is ook het  
Inclusief Beleid erg belangrijk en daarom moeten de ambtenaren meer betrokken worden bij 
dit beleid. Bij het ROG ZOB staat dit punt elke vergadering op de agenda. 
 
In 2015 volgt ratificering van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een 
beperking. Gemeenten dienen zich dan in te spannen om dit ‘inclusief beleid’ te 
realiseren. 
Dit onderwerp blijft een doorlopende rode draad binnen het beleid van het Platform. 
Voortdurend wordt bekeken of het beleid voor iedereen geschikt is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

    Informatiebijeenkomst Slechthorendheid op de foto:  Opening nieuw rolstoelpad 5 november 2014 Schrijftolk,     

   Jopie Verdonk, Miek Segers, Yvonne Mulder   Bosgebied Zonhove 
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WERKPLAN 2016. 
 

 

1. Algemeen. 

Het CG Platform Son en Breugel wil zich ook in 2016 inzetten om in onze gemeente het 
integraal en inclusief beleid gestalte te geven. 
Daarbij wil het Platform aandacht schenken aan de positie van chronisch zieken en mensen 
met een lichamelijk en/of verstandelijke en/of psychische beperking die in onze gemeente 
wonen. 
Een belangrijke taak voor het CG Platform is om, in samenwerking met de Adviesraad WMO te 
komen tot het toetsen van de gemeente op de juiste invoering van de Wet maatschappelijke 
voorzieningen(WMO), waarin de positie van en de voorzieningen voor onze doelgroep geregeld 
worden. 
Hiervoor is het contact met het CMD, incl. Vrijwilligers Steunpunt en 
Mantelzorgsteunpunt erg belangrijk. 
 
 

2. Bestuurlijk overleg 

In het bestuurlijk overleg met de verantwoordelijke wethouder en de ambtenaar zal het 
geïntegreerd en inclusief beleid in ons dorp een belangrijk agendapunt zijn en blijven. 
In 2016 zal het CG Platform indien nodig gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het 
college. Dit altijd in overleg met de Adviesraad Wmo en de SeniorenRaad. 
In het bestuurlijk overleg komen ook altijd de zaken aan de orde die te maken hebben met de 
toegankelijkheid van locaties en de publieke omgeving. 
 
 

3. Contacten 

In 2016 willen ook, net als in voorgaande jaren, op basis van onze contacten de belangen 
van onze doelgroep behartigen in de verschillende overlegsituaties. 
Binnen de gemeente Son en Breugel hebben wij overleg met: 

 de verantwoordelijke wethouder; 

 de verantwoordelijke ambtenaren; 

 andere beleidsambtenaren die voor onze activiteiten in het kader van de 
toegankelijkheid van belang zijn o.a. van de afdeling “Veiligheid en Wijkbeheer” en 
“Ruimte en Samenleving”; 

 de LEVgroep; 

 Adviesraad WMO; 

 SeniorenRaad; 
Buiten onze gemeente hebben wij overleg met: 

 de andere Platforms Gehandicaptenbeleid; 

 het Regionaal Overleg Gehandicaptenplatforms Zuidoost Brabant ( ROG-ZOB); 

 Ongehinderd.nl; 

 Bouwadviesbureau van de stichting ZET ( voormalig POG); 

 Zorgbelang Brabant; 

 MEE Zuid Oost Brabant; 

 Provinciaal Overleg Vervoer (POV Brabant) 

 Ieder(in) (voorheen Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland); 

 Per Saldo, voor en door PGB-houders; 

 de NPCF, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie; 
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4. Afstemming 

Als CG-Platform willen wij in 2016 minimaal vier maal onze vergaderingen houden waar wij in 
gezamenlijk overleg de uitvoering plannen voor onze taakopdracht en de daarmee 
samenhangende activiteiten.  
Daarnaast zal het bestuur regelmatig, ongeveer eenmaal per maand, overleg hebben. 
Tevens zullen de bestuursleden frequent telefonisch en per e-mail overleg hebben.  
De werkgroepen zullen de activiteiten verder vorm geven en tot uitvoering brengen.  
Het bestuur zal bij al deze activiteiten een coördinerende en vertegenwoordigende functie 
hebben. Aansluitend op het Jaarverslag 2014 worden hieronder de activiteiten per werkgroep 
genoemd. 
 
 

5. Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) en inclusief beleid 
Door de werkgroep BTB zullen ook in 2016 de aspecten van Bereikbaarheid, Toegankelijkheid 
en Bruikbaarheid van gebouwen en het publieke omgeving in onze gemeente steeds aandacht 
krijgen en daar, waar nodig, in overleg met de gemeente worden besproken voor verbetering en 
aanpassing.  
 
In 2016 zullen we verder werken aan het Inclusief Beleid, inclusief denken en 

doen. Het is belangrijk dat Inclusief Beleid meer zichtbaar wordt in het lokale beleid. We zullen 
hier samen met de betrokken wethouder en ambtenaren hard aan moeten werken. Naar 
verwachting wordt in 2015 het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking 

geratificeerd door de 2e kamer. Daarmee zijn de rechten van mensen met een beperking wettelijk 
vastgelegd en daarmee kan een beroep gedaan worden op de naleving hiervan. 
In dit kader is een checklist voor evenementen ontwikkeld. We willen graag dat de gemeente 

bij aanvragers van evenementen deze checklist overhandigt en ingevuld terug krijgt. Dit kan 
een bijdrage leveren aan de bewustwording dat activiteiten er voor iedereen zijn, ook wanneer 
diegene een beperking heeft. 
 
Ook in 2016 willen we weer tijdens de week van de Toegankelijkheid onze jaarlijkse 
ToegankelijkheidsPLUIM uitreiken aan een winkel, horecagelegenheid of andere voor publiek 

toegankelijke locatie, die op het gebied van toegankelijkheid het hoogst scoort. In 2015 zijn alle 
scholen in onze gemeenten getoetst. Hiervoor is een uitgebreide digitale vragenlijst ontwikkeld 
door de organisatie Ongehinderd.nl op basis waarvan objectief gekeken kan worden naar de 

toegankelijkheidsaspecten van de locatie. De beoordeling van ons wordt ook opgenomen op de 
App en de website www.ongehinderd.nl.  
Het project in de regio Zuidoost Brabant van het samenwerkingsverband Ongehinderd.nl en het 
ROG zal ook in 2016 worden voortgezet. In onze gemeente betekent dit dat we alle 
restaurants, winkels en andere openbare locaties zullen toetsen met de digitale vragenlijst 

van Ongehinderd.nl. Vier leden van de werkgroep BTB zijn hiervoor opgeleid door in een 
workshop van Ongehinderd.nl. Alle resultaten worden gepubliceerd op de App en website van 
Ongehinderd.nl. Wanneer iemand ergens een locatie wil bezoeken kan eerst op de App of 
website gekeken worden hoe de toegankelijkheid van deze locatie is.  
 
Voor de gebouwen en woningen kan het in 2005 vastgestelde Bouwconvenant 

dienen waarin de eisen voor toegankelijkheid van toepassing zijn. Dit is overigens een goed 
voorbeeld van Inclusief Beleid. In de praktijk blijkt dat we regelmatig dit convenant op de 
agenda moeten zetten om de aandacht te actualiseren. Dit Bouwconvenant is hard toe een 
update en aanpassing aan de huidige situatie. Dit zal samen met de SeniorenRaad en de 
gemeente opgepakt moeten worden. 
 
De bewustwording bij mensen voor de situatie van hun huisvesting bij het krijgen van 
beperkingen al dan niet door ouderdom, blijft een continu proces. Om de twee jaar wordt door 
de werkgroep een Woon-WmoBeurs gehouden. In 2011, 2013 en 2015 was dit het geval. 
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Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de LEVgroep, gemeente, SeniorenRaad, 
Adviesraad Wmo en CG-Platform. 
 
Er zal gestreefd worden naar een nauwere samenwerking tussen de werkgroep wonen van de 
SeniorenRaad en onze werkgroep BTB. 
Samen met de SeniorenRaad is een werkgroep ingesteld die zich bezig houdt met de 
(verkeers)veiligheid en mobiliteit. Belangrijke zaken die elke keer weer aandacht vragen. In 

2015 werd een informatiebijeenkomst door deze werkgroep georganiseerd over de 
verkeerveiligheid met aandacht voor de rol van het CBR en de eigen verklaring. 
 
 

6. Scootmobielgroep “Scoot on Route” 
Ook in 2016 willen wij Iedere maand, vanaf januari t/m april bij elkaar komen in D’n Tref op het 
terrein van Zonhove. Daar willen wij naast gezellig koffiedrinken ook deskundigen uitnodigen 
om ons informatie te geven. Ook zijn de contacten onderling en met de begeleiders erg 
belangrijk.  
Vanaf mei t/m augustus worden onze maandelijkse tochten met de scootmobielen gepland. 
Maar vanaf september houden we dan weer de maandelijkse bijeenkomsten in D’n Tref.   
De groep mensen met een scootmobiel is kwetsbaar is ons gebleken> Regelmatig zijn 
mensen uit deze groep (ernstig) ziek, liggen in het ziekenhuis of erger nog; komen te 
overlijden. Gelukkig komen er wel steeds nieuwe mensen bij die actief zijn in “Scoot on 
Route”. 
 
 

7. Rolstoelpaden “Wandelen op Wielen” 
Samen met Stichting Welzijn Zonhove, Gebruikersgroep Staatsbosbeheer, het IVN en het CG-
Platform is de werkgroep “Wandelen op Wielen” in 2013 gestart. Deze werkgroep “Wandelen 
op Wielen” wil in de uitgestrekte natuur in onze gemeente kunnen komen tot de aanleg 
rolstoelpaden. Zodat ook rolstoelers, scootmobielers, mensen met een rollator, maar ook 
ouders met kinderwagens zonder beperkingen kunnen genieten van de natuur. In 2013 is 
allereerst het plan voor een rolstoelnatuurpad in het bosgebied van Zonhove voorbereid en 
besproken met de partijen, o.a. de gemeente. Na de voorbereidingen is de sponsoring en 
fondsenwerving in het voorjaar 2014 gestart. Eind van dat jaar kon dit eerste rolstoelpad 
opgeleverd worden en overgedragen aan de eigenaar van de grond, SWZ-Zonhove. Het 
rolstoelpad wordt intensief gebruikt door o.a. bewoners van Zonhove en de ABC-
seniorenappartement.  
In 2015 is gestart met de oriëntatie voor een nieuw aan te leggen rolstoelpad. Hiervoor zijn 
verschillende opties. In 2016 zal hard gewerkt worden aan de plannen hiervoor en de verwerving 
van de benodigde financiën.  
Een ander aspect waar de werkgroep zich mee bezig houdt is de verbindingen van bestaande 
paden in ons dorp. Door dit netwerk meer sluitend te maken met goed begaanbare paden is het 

mogelijk om zonder belemmeringen de mooie plekjes in ons dorp te bezoeken. 
 
 

8. Vervoer 
Het Leerlingenvervoer wordt momenteel uitgevoerd door Taxi van Helvoort uit Schijndel. Over 
het algemeen wordt het leerlingenvervoer positief beoordeeld. Ook de nieuwe bewaakte 
centrale opstapplaats waar de kinderen zich verzamelen om in de busjes te stappen. Het blijft 
belangrijk om dit leerlingenvervoer goed in de gaten te houden. Het gaat hier om de meest 
kwetsbare kinderen uit onze samenleving. In elke situatie wordt door een arts beoordeeld welk 
soort leerlingenvervoer geschikt is. 
Er is een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ouders waarvan de kinderen 
gebruik maken van het leerlingenvervoer, het CG-Platform en de Adviesraad Wmo actief. Zij 
komen met de betrokken ambtenaar, maar ook door de wethouder regelmatig bij elkaar om 
over de stand van zaken te spreken.  
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De Deeltaxi (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) wordt ook uitgevoerd door Taxi van 

Helvoort uit Schijndel. Vanaf de start is dit naar volle tevredenheid uitgevoerd door deze 
vervoerder. We gaan er van uit dat dit ook in 2016 prima zal verlopen. Er is elk kwartaal een  
 
overleg tussen de gemeente, de vervoerder, vertegenwoordigers van Zonhove, de Adviesraad 
Wmo en het CG- Platform. Een vertegenwoordiger van de SeniorenRaad mist hier nog en 
hierover zullen we contact aangaan. 
Van belang blijft dat ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking uit hun isolement 
worden gehaald en eenzaamheid tegen gegaan wordt door sociale participatie. De Deeltaxi kan 
hier een belangrijke rol inspelen. Maar door de nieuwe eigen bijdragen regeling worden de 
volledige kosten per zone doorberekend en geint door het CAK. Dit kan voor sommige mensen 
tot hoge kosten leiden. Met name bij de middeninkomens die toch al erg veel last heeft van de 
stapeling van kosten die alsmaar toenemen, terwijl de inkomsten juist verminderen. We zullen 
ook in 2016 de situatie goed in de gaten moeten houden.  
Het ontwikkelen van vervoer met vrijwilligers is één van de mogelijkheden om de problemen 
hierbij op te lossen. Hier zal in 2016 verder aan gewerkt moeten worden. 
 
De regeling zoals die geldt voor een aantal bewoners van Zonhove zal gecontinueerd worden. 
De kosten voor het naar het huis van ouders of een andere vast adres zijn anders niet te 
betalen voor hen. Het is fijn dat deze regeling voor bovenregionale vervoer nog blijft bestaan.  

 
In de regionale werkgroep vervoer van de Vereniging ROG (Regionaal Overleg 
Gehandicaptenplatforms) Zuid Oost Brabant zullen wij vertegenwoordigd blijven. De 
ontwikkelingen op het gebied van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (Deeltaxi), het 
openbaar vervoer en aanpassingen daarbij voor mensen met een functiebeperking zijn de 
speerpunten voor deze regionale werkgroep. 
 
 

9. Slechthorendheid 
De werkgroep slechthorendheid zal wel bezig blijven met de bewustwording van mensen die 
hoorproblemen hebben. Door het nemen van maatregelingen kan veel leed bespaard worden. 
Ook blijft de werkgroep met o.a. ervaringsdeskundigen beschikbaar voor advies. 
 
 

10. Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) 
Per 1 januari 2015 zijn er vele wijzigingen aangebracht in de wetgeving van de Wmo, Hulp in 
Huishouding, Jeugdzorg, PGB, Participatiewet, Langdurige zorg, Zorgverzekeringen enz. 
2015 is het jaar waarin al deze wijzigingen vorm hebben moeten krijgen. Gezien al de 
ontwikkelingen zal ook 2016 nog een onrustig jaar zijn. We moeten als CG-Platform de 
zaken goed volgen en zorgen dat onze doelgroep van chronisch zieken en mensen met een 
beperking niet tussen het “wal en schip” vallen. De vertegenwoordigers van ons in het 
bestuur in de ALV van de Adviesraad Wmo zullen deze zaken goed in de gaten moeten 
houden.    
Ook de contacten met de leverancier van alle hulpmiddelen in het kader van de Wmo zijn 

belangrijk. We hebben in 2015 nog samen met de SeniorenRaad en de AdviesRaad Wmo 
advies uitgebracht over het Programma van Eisen voor de aanbesteding van de hulpmiddelen. 
Per 1 januari 2016 is de nieuwe aanbesteding van kracht. We zullen het verloop van deze 
nieuwe leverancier goed in de gaten moeten houden.  
 
 

11. MeeDoen 
Vanaf 2014 is de Stichting MeeDoen erg actief met het organiseren van allerlei activiteiten 
voor de kinderen die niet in Son en Breugel naar school gaan maar een speciale school 
bezoeken buiten onze gemeente. Het voetbal G-team was in 2015 zeer succesvol. Er is zelfs 
een 2e team opgezet. Maar ook wordt gekeken naar andere activiteiten in ons dorp waar deze 
kinderen vaak buiten staan. De stichting MeeDoen is vertegenwoordigd in het CG-Platform. 
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12. Begeleid wonen 
Het is momenteel nog onduidelijk wat de ontwikkelingen in 2016 zullen zijn in het kader van 
begeleid wonen. Dat er behoefte is aan een woonsituatie voor sommige jongeren met 
verschillende vormen van beperkingen, die niet alleen kunnen wonen, is wel duidelijk. Ouders 
waarvan deze soms al volwassen “kinderen” nu nog thuis wonen, willen graag een plekje voor 
hun kinderen waar zij onder begeleiding kunnen wonen. 
 
 

13. Scholenvoorlichting 

In 2014 is een werkgroep Scholenproject opgestart. De bedoeling is om gastlessen te geven 
aan de groepen 7 van de basisscholen in onze gemeente. Hierbij willen we de leerlingen laten 
zien en laten ervaren hoe het is om met een beperking te leven. In het najaar van 2015 is 
een pilot gepland op 3 scholen. In het schooljaar 2016/2017 zullen we op alle basisscholen 
deze lessen gaan vervolgen. We zijn blij dat ook alle scholen hun medewerkingen hebben 
toegezegd.  
Wanneer we op alle 7 scholen actief willen zijn dan is het wel nodig om over 2 
(ervarings)deskundige teams van vrijwilligers te beschikken die deze lessen kunnen geven. 
Het werven en scholen van deze vrijwilligers zal in het voorjaar van 2016 plaats moeten 
vinden. 
 
 

14. Publiciteit 

De werkgroep heeft tot taak om daar waar gewenst ons CG-Platform onder de aandacht te 
brengen 
Vanaf oktober 2014 beschikken wij over een eigen website: www.cgplatformsonenbreugel.nl  
Deze website wordt zeer informatief gevonden. We proberen onze website zo actueel mogelijk 
te houden. Alle werkgroepen en activiteiten staan op de website. Maar behalve tekst staan ook 
de foto’s van de verschillende activiteiten op de website. 
Er wordt geparticipeerd in de redactie van Wmo-Nieuws van de Adviesraad Wmo. Dit blad 

komt 2 x per jaar uit en wordt in ieder geval aan onze doelgroep, de cliënten van de Wmo, en 
relaties toegestuurd.  
Ook in 2016 willen wij minimaal een tweetal informatiebijeenkomsten organiseren. Waarvan 

één bijeenkomst we samen met de SeniorenRaad willen organiseren. 
Zo mogelijk, afhankelijk van het onderwerp, zullen we daar vervolgactiviteiten aan verbinden. 
De ervaring heeft ons geleerd dat de deelnemers hier behoefte aan hebben. Daarbij is aan de 
orde dat men wat met gehoord heeft, kan verwerken en in de eigen situatie kan toepassen.  
Nieuw is dat wij als CG-Platform vanaf juni 2013 een Nieuwsbrief uitgeven voor onze 
scootmobielgroep “Scoot on Route”. Hierin staat allerlei informatie en de agenda met 
activiteiten, zowel de tochten als de winteractiviteiten. 
Onze flyer CG-Platform zal steeds geactualiseerd moeten worden. Daar waar we de 

gelegenheid hebben zullen wij die aangrijpen om deze flyer te verspreiden. Ook zullen wij meer 
materiaal ontwikkelen om ons te presenteren bij activiteiten zoals de verenigingsmarkt. 
Elke week wordt er middels een kader met contactmogelijkheden van ons CG- Platform 
publiciteit gegeven in het plaatselijk weekblad “Forum”. Hierin wordt een 

oproep gedaan om ervaringen met de Deeltaxi, hulpmiddelen en toegankelijkheid aan ons te 
melden. Regelmatig worden wij naar aanleiding van deze oproep gebeld of gemaild met 
problemen waar wij dan weer wat mee kunnen doen richting gemeente of anderen. Wij zijn 
“Forum” zeer erkentelijk voor de mogelijkheid van deze plaatsing.  
Met Sonenbreugelverbonden willen graag samenwerken in met name het dorpsplein. In 
deze organisatie wordt gekeken hoe gekomen kan worden tot Community voor Son en 
Breugel.  
Als CG-Platform zijn wij ook aangesloten bij  www.sonenbreugelactief.nl Dit is de website voor 
de verenigingen in onze gemeente, waarop alle activiteiten in de agenda worden opgenomen. 

http://www.cgplatformsonenbreugel.nl/
http://www.cgplatformsonenbreugel.nl/
http://www.sonenbreugelactief.nl/
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15. G-Sport 
Door de komst van stichting MeeDoen wordt er gelukkig aandacht besteed aan de G-sporten. Ze 
hebben hun eigen voetbalteams. Maar ook worden er activiteiten georganiseerd met aangepaste 
fitness en zwemmen. Dat laatste gebeurt in het zwembad van de Dagopvang voor 
dementerenden de SteenUijl.  
 
 

16. Arbeid, Dagbesteding en Onderwijs 
Deze werkgroep houdt zich vooral bezig met de verschillende regelingen en uitvoeringen op dit 
gebied. Binnen dit kader hebben er erg veel veranderingen plaatsgevonden. Tegenwoordig heeft 
men te maken met: 
- Regulier werk 
- Begeleid werk 
- Beschut werk SWV 
- Arbeidsmatige dagbesteding 
- Belevingsgerichte dagbesteding 
Van belang is dat kinderen en volwassenen geholpen worden om uit deze lijst een voor hen 
passende oplossing te komen.  
De dagbesteding, passend werk en begeleid wonen, zullen ook de stichting MeeDoen als 
aandachtspunten meenemen in hun beleid.  
De nieuwe ParticipatieWet heeft ook in 2015 zijn intrede gedaan. De consequenties voor onze 
doelgroep zijn ingewikkeld. Nieuwe gevallen voor een WAJONG-uitkering worden er nog 
nauwelijks afgegeven. Ook het wegvallen van de Wtcg waardoor de volledige eigen bijdragen 
verschuldigd zijn aan het CAK is voor de meeste mensen een groot probleem gebleken. Er zal 
voor een goede regeling gezorgd moeten worden om deze en de vele andere meerkosten bij 
mensen met beperkingen en/of beperkingen te kunnen compenseren. 
Daar waar mogelijk zullen wij de belangen van deze groepen aan de orde stellen. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ook in 2016 staat “Scoot on Route” klaar    Rolstoepad Bosgebied Zonhove 

op het Raadhuisplein om te vertrekken   waar komt het rolstoelpad in 2016? 

http://www.cgplatformsonenbreugel.nl/

