Op verzoek van Anke Alzer, voorzitter van de oudervereniging van de Catharinaschool, informeren we
u over een aantal zaken uit de nieuwsbrief van Per Saldo. Deze organisatie behartigt de belangen van
mensen met een PGB (Persoons Gebonden Budget)

Kamerdebat VN-verdrag, kom naar Den Haag!
Ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking zou eind vorig jaar een feit zijn. Het
debat in de Tweede Kamer waarin dit besloten had moeten worden, werd uitgesteld. Aline Saers,
directeur van Per Saldo, maakte zich er boos over en schreef in haar weblog van 21 december: "Zou
het kabinet zich wel realiseren wat dit betekent? Het is uitstel van een volwaardig leven voor heel veel
mensen met een beperking."

Consequenties
Het VN-verdrag is een document met belangrijke consequenties voor mensen met een beperking. Met
eindelijk toegang tot volwaardige deelname aan de samenleving. Het verdrag is door vele landen
ondertekend én geratificeerd. Alle hoop is er nu op gevestigd dat dit laatste nu ook door Nederland
gebeurt.
Lees het volledige bericht op www.pgb.nl.

Pgb-Wmo: eigen bijdrage 2016 kan veranderen
Voor de mensen die vanuit de Awbz zijn overgaan naar de Wmo of Jeugdwet liep op 31 december
2015 het overgangsrecht voor begeleiding en dagbesteding en persoonlijke verzorging af. Dat kan
gevolgen hebben voor de eigen bijdrage. Ieder(In), waar Per Saldo lidorganisatie van is, zet de feiten
op een rij.
Vanaf 2015 vallen begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging onder de Wmo. Had u een
indicatie van vóór 2015, dan had u in dat jaar nog recht op dezelfde zorg en dezelfde eigen bijdrage
als in voorgaande jaren. Dit (overgangs)recht is gestopt op 1 januari 2016. Hierdoor kan uw eigen
bijdrage voor 2016 hoger worden. Ook als er niets verandert aan de hoeveelheid ondersteuning die u
ontvangt. Vanaf 2016 wordt uw eigen bijdrage namelijk berekend met het uurtarief dat de gemeente
voor deze vormen van Wmo-ondersteuning heeft bepaald.
Lees het volledige bericht op www.pgb.nl.

Leerkansen voor iedereen, ook met beperking na je 18e
De academie voor Zelfstandigheid pleit in een door haar opgezette petitie voor het creëren en
financieren van opleidingsmogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking, ook na het
18e levensjaar. Zodat ze optimaal kunnen participeren binnen wonen en werken en een leven lang
kunnen leren!
De academie constateert dat in Nederland het speciaal onderwijs voor mensen met een beperking
ophoudt hun 18e of uiterlijk 20e levensjaar. "De opleidingsstructuur in Nederland biedt geen
mogelijkheden voor vervolg voor mensen voor wie MBO niveau 1 niet haalbaar is. Dit is een groot
hiaat in onze ‘gelijke kansen biedende ‘samenleving, zeker aangezien de doelgroep op die leeftijd nog
lang niet uitgeleerd is. Volwassenen met een beperking willen een volwaardige plaats in de
samenleving hebben en zelfstandig hun beslissingen nemen."
Per Saldo vindt dit een belangrijke petitie en roept iedereen op deze petitie te steunen. Ga naar de
petitie en teken!

