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GEMEENTE BLIJFT PGB'ERS UITBETALEN
 
Goed nieuws in deze verwarrende tijd. De uitbetaling van het persoonsgebonden
budget blijft tot eind 2015 een gemeentelijke aangelegenheid. Dit is bekend gemaakt
door Wmo-wethouder Jack Gerarts.

Het moet eenvoudiger worden om pgb-geld uit te betalen. De kranten en de televisie
staan er bol van. Veel hulpverleners krijgen al maanden niet of verkeerd uitbetaald.
Tot grote ergernis van budgethouders en hulpverleners.
Zolang dit probleem niet is opgelost blijft de gemeente Maastricht de PGB'ers
maandelijks zelf uitbetalen.

Aanmelding van de budgethouders bij de SVB zal niet eerder plaatsvinden dan op
het moment dat het landelijke systeem aantoonbaar functioneert.

Deze regeling geldt overigens voor 1.200 van de in totaal 2.500 PGB'ers,
geselecteerd door de gemeente . De overige PGB-ers moeten wel met de Sociale
Verzekeringsbank werken.

RONDBRENGERS INZICHT

De stichting zoekt vrijwilligers die willen helpen het magazine Inzicht te
verspreiden.

De bezorgers maken een afspraak met een bepaalde locatie (huisartsen,
fysiotherapeuten, wijkcentra enzovoorts) dat dit een vast uitgeefpunt wordt,
waar we drie keer per jaar een magazine kunnen neerleggen.

Informatie via: huuppeters@hetnet.nl
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START TUIN OP HOOGTE
 
Ondanks dat er nog geen geschikte en veilige plek in het Frontenpark is
gevonden gaat het project Tuin op Hoogte gewoon door.

We gaan aan de slag in de tuin bij Radar AC Athos, Athoslaan 12-A te
Maastricht. Er komen in de grote binnentuin zes grote bakken te staan waar we
samen in gaan tuinieren. 

Half juni hopen we te kunnen starten met het beplanten en gaan we met een
groepje vrijwilligers en deelnemers wekelijks bij elkaar komen om iets te leren
over de groei en de bloei.

Aanmelding via e-mail: peter.vrehen@gmail.com of telefoon: 043-3219149.

Op zaterdag 6 juni a.s. is de Dag van de Stadslandbouw.
Voor informatie: www.groen-maastricht.com en www.cnme.nl
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ZORGEN OM WAJONG

Wajongers worden de komende jaren
opnieuw beoordeeld of zij in
aanmerking blijven komen voor een
uitkering of gedeeltelijk aan het werk
moeten gaan.

De wetswijziging veroorzaakt veel
onzekerheid. Wajongers moeten op
straffe van een korting bij het UWV
afspraken maken over het vinden van
meer werk als zij volgens de nieuwe
beoordeling meer zouden kunnen.

Veel 'jonggehandicapten' hebben vragen naar aanleiding van de wetswijziging. Wat
gebeurt er als ik word herbeoordeeld? 
Met zulke vragen kun je terecht bij de spreekuurgroep die is aangesloten bij het
Arbeidsongeschikten Platform Limburg. 

Voor informatie over de spreekuren in de diverse
wijkservicepunten: www.waowiamaastrichtheuvelland.nl
 
Stichting Samen Onbeperkt start per 1 september a.s. een wekelijks spreekuur voor
Wajongers en WSW'ers.

CLIENTONDERSTEUNING FAALT 

Tijdens de laatste achterbanbijeenkomst van de stichting deden veel
aanwezigen hun beklag over het gebrek aan informatie en dienstverlening.

Waar moeten we zijn voor ondersteuning? De hulpverlening is niet gratis en
onafhankelijk. De MEE is dat in elk geval niet. Hoe kun je eigen regie voeren
over je leven als het systeem van regels, bureaucratie en ambtelijke
gesprekken overheersend is.
Men voelt zich onvoldoende serieus genomen en wordt van het kastje naar de
muur gestuurd.

Het is een greep uit de vele klachten van cliënten, die tijdens de laatste
achterbanbijeenkomst binnenkwamen. Sommige cliënten waren de wanhoop
nabij. "Als het zo moet, dan maak ik er een eind aan."

Anderen kwamen met een advies aan onze stichting om meer ruchtbaarheid
aan de gang van zaken rondom de WMO en de stroef verlopende
cliëntondersteuning te geven.
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OPROEP PGB'ER
 
Laura Veraart, 24 jaar en woonachtig in Maastricht, is beschikbaar voor mensen die
een huishoudelijke hulp (poetsen, koken, boodschappen) zoeken in de vorm van
pgb. Ze is flexibel in tijden en dagen en stelt zich graag beschikbaar voor een
kennismakingsgesprek.
 
T 0623026810
E lhgveraart@hotmail.com

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 20 juni 2015, tevens de sluitingsdatum voor het
aanleveren van aankondigingen en andere teksten.
.
Voor aanvullende informatie:                                                                                     
                                   
Voor aanvullende informatie:
E peter.vrehen@gmail.com                    
T 043-3219149
E huuppeters@hetnet.nl
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