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   JAARVERSLAG  2017  

 

  Stichting Gehandicapten Wassenaar 

 
VOORWOORD 

 

Voor u ligt het jaarverslag over 2017 van de Stichting. Daarin wordt per 
onderwerp weergegeven welke activiteiten de Stichting in 2017 heeft 
ontplooid om haar doelstelling, Wassenaarse gehandicapten zo veel 
mogelijk in staat te stellen zelfstandig te blijven functioneren, dichterbij te 
brengen.  

Als voorzitter a.i. wil ik in dit voorwoord iedereen bedanken die ertoe heeft 
bijgedragen die doelstelling te realiseren. 

Ik wens u veel leesplezier bij het lezen van ons jaarverslag. 

 

Voorzitter SGW a.i. 

Herman de Bruijn 
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BESTUURSZAKEN 

Het bestuur heeft in 2017 vijf keer vergaderd. In 2017 zijn toegetreden tot  
het bestuur: de heer dr. J.M. Heslinga als bestuurslid met een medische 
achtergrond en als zodanig de heer M. van der Feen vervangt. Mevrouw M. 
Nales – van Schoor heeft zich jammer genoeg zich in de loop van het jaar 
moeten terugtrekken vanwege een intensieve revalidatietherapie. Tevens 
moest aan het einde van het jaar afscheid worden genomen van mevrouw 
W. Loerts wegens verhuizing naar Soest.  

Ondanks meerdere pogingen is het in het verslagjaar niet gelukt een 
nieuwe voorzitter van de stichting te vinden 

BESTUUR 

De samenstelling van het bestuur van de SGW per 31 december 2017 is 
als volgt: 

Voorzitter a.i.: De heer H.J. de Bruijn (hermanj.de.bruijn@gmail.com)  

Secretaris: Mevr. Y. Kubbinga (ykubbinga@gmail.com) 

Penningmeester: De heer H.J. de Bruijn (hermanj.de.bruijn@gmail.com) 

Lid: De heer V. Burgwal (vburgwal@ziggo.nl) 

Lid: De heer J.A.M. van der Kleij (janvdcley@ziggo.nl ) 

Lid: De heer dr. J.M. Heslinga (jmheslinga@hotmail.com) 

Adres SGW secretariaat: 

p/a van Zuylen van Nijeveltstraat 132, 2242AV Wassenaar 

email: gehandicaptenwassenaar@gmail.com  

Website:	www.sgwassenaar.nl 
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ACTIVITEITEN 

 

Gemeente 

Aan het slot van ons Jaarverslag 2016 werd de hoop uitgesproken dat er in 
2017 een betere afstemming met de gemeente en de Adviesraad Sociaal 
Domein (ASD) zou plaatsvinden. Dat is deels gelukt. Het halfjaarlijkse 
overleg met wethouder Doorn werd in ere hersteld en door beide partijen 
als nuttig ervaren. Onze in 2016 onbeantwoord gebleven vraag over de 
nieuwe beleidsregels en eigen bijdragen voor gebruikers van WMO-
voorzieningen is echter blijven steken in een kastje en muur casus, met als 
actoren de ASD en de gemeente (zowel de raad als het college van 
Burgemeester en Wethouders). De raadswerkgroep Sociaal Domein heeft 
ons n.a.v. onze brief uitgenodigd voor een toelichting, gevolgd door een 
antwoord namens de wethouder dat de ASD in deze kwestie door de 
gemeente is geconsulteerd er daarbij van uit gaande, dat de ASD de SGW 
zou raadplegen. Dat laatste is dus niet gebeurd, waarover later meer.. 

WMO gelden 

Succes werd geboekt bij de gemeenteraad betreffende het oormerken van 
overschotten in het sociale domein. Van het aanvankelijke plan van B&W 
om een bedrag van bijna € 400.000 uit de raming te halen, werd mede 
n.a.v. een brief van de SGW aan de gemeenteraad afgezien. 

Gehandicapten Parkeerkaart 

Tijdens een werkbezoek van de PvdA fractie aan de SGW werd o.a. 
gesproken over de eigen bijdrageregeling voor de WMO en de kosten van 
de Gehandicapten Parkeerkaart, die in Voorschoten € 46,60 minder kost 
dan in Wassenaar, terwijl het dezelfde werkorganisatie betreft. Hierover zijn 
door de PvdA fractie vragen aan het college van B&W gesteld. Uit het 
antwoord bleek het verschil veroorzaakt te worden door hogere 
advieskosten van de GGD Haaglanden waarmee Wassenaar werkt, t.o.v. 
de GGD Leiden, de adviseur van Voorschoten. 
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Openbare ruimte en WMO voorzieningen 

Naar aanleiding van bij de SGW binnengekomen klachten van gebruikers 
over ontoegankelijkheid en ondoorgankelijheid is enkele keren, met succes 
bij de gemeente op oplossing van de problemen aangedrongen. Ook werd 
een klacht over een wachttijd van 9 maanden voor een voorziening 
adequaat door de gemeente opgelost. Tenslotte is er mede op ons 
aandringen sinds 1 oktober 2017 een telefonisch WMO-loket ingesteld dat 
de gehele dag bereikbaar is via nummer 088-6549380. 

 

Beleidsplan Sociaal Domein 

Het gehele jaar is er gewerkt aan het Beleidsplan Sociaal Domein. Met dit 
domein wordt alles bedoeld dat valt onder de Jeugdwet, de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO), de Participatiewet en de 
Wet Publieke Gezondheid. Het plan beschrijft waar de gemeente over vier 
jaar wil zijn op het gebied van het sociaal domein. Het plan moet richting 
geven aan de wijze waarop iedereen kan meedoen in Wassenaar. Tevens 
is ook een start gemaakt aan de Uitvoeringsplannen. De SGW heeft tijdens 
het gehele proces geparticipeerd in de werkgroep Toegankelijkheid. 

Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 

Op verschillende momenten zijn wij de ASD in ons werk tegengekomen. 
Omdat naar de ASD verwezen werd m.b.t. de gewijzigde beleidsregels 
voor de WMO-voorzieningen, hebben wij met deze raad overleg gevoerd 
over de wijze waarop de SGW betrokken zou kunnen worden bij hun 
advieswerk. Omdat van ASD-zijde werd getwijfeld of de SGW wel de 
gehele achterban van alle Wassenaarse gehandicapten vertegenwoordigt, 
bestaat er bij de ASD geen behoefte de SGW in voorkomend geval te 
raadplegen. Dat laatste werd extra manifest toen later in het jaar de ASD 
werd gevraagd te participeren in een projectgroep die voorwaarden voor 
aanbesteding van WMO-voorzieningen voor een aantal gemeenten in de 
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Leidse regio, waarbij ook Wassenaar zich had aangesloten. Zonder de 
SGW te raadplegen werd van deelname aan deze adviesgroep afgezien. 

Ongehinderd App 

De gemeente Wassenaar is met Stichting Ongehinderd een samenwerking 
aangegaan inzake verbetering van de toegankelijkheid van openbare 
gebouwen. Daartoe biedt Ongehinderd een app waarmee iedereen op 
ieder moment van de dag openbare locaties kan vinden, maar ook zelf kan 
toevoegen en beoordelen op toegankelijkheid. Het betreft een brede 
doelgroep; zo kan iedereen weten waar men kan parkeren met een 
invalidenkaart, naar binnen kan gaan en gebruik kan maken van de 
faciliteiten in een gebouw. Het streven van deze sociale onderneming is om 
meer locaties toegankelijk te maken voor m.n. mensen met een 
lichamelijke beperking. Daarom adviseert Ongehinderd aan gemeente en 
ondernemers over het verbeteren van toegankelijkheid en het bieden van 
de juiste voorzieningen. Dit doet Ongehinderd door locaties te toetsen met 
zgn. testteams, knelpunten in kaart te brengen en door praktische 
verbeteradviezen te geven.  

Tijdens de bijeenkomst van het Sociaal Kontakt op 6 november werd de 
App gepresenteerd. Er zijn 66 locaties door keurmeesters beoordeeld. 
Mensen kunnen beoordelingen toevoegen. Zij kunnen ook nieuwe locaties 
inbrengen en beoordelen op basis van eigen ervaringen. Zij kunnen ook de 
gemeente beoordelen. In Wassenaar wordt de toegankelijkheid van 
voorzieningen vanaf de parkeerplaats meegenomen. In sommige andere 
gemeenten wordt breder beoordeeld, bijv. ook de route naar het station.  

Bij de presentatie heeft de SGW opgemerkt het logisch gevonden te 
hebben als de SGW mee had kunnen gaan met de keurmeesters. Dat werd 
bevestigd, daarom zou het mooi zijn als de SGW haar ervaring erbij zou 
zetten, omdat de volledige invulling in feite nog moet komen. 

Doelgroepenvervoer 

Zowel regionaal als lokaal is er, zonder tastbaar resultaat nog helaas, 
gewerkt aan meer efficiency en kwaliteit in het speciaal vervoer. In 
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Haaglanden-verband wordt er gewerkt aan doelen als waar mogelijk 
bundelen van vervoersstromen en opzetten van een regionale regie-
organisatie voor alle gevallen inzake speciaal vervoer. In Wassenaar is er 
overleg gevoerd met de diverse instanties die over een bus beschikken. 
Daaruit is gebleken dat een aantal organisaties hun bus alleen inzet voor 
het vervoer van eigen mensen en niet van plan is de bus ruimer in te 
zetten. In een informatiebrief aan de raad concluderen burgemeester en 
wethouders dat de huidige situatie (waarin inwoners voor verschillende 
vormen van vervoer verschillende telefoonnummers moeten bellen) nog 
wel even moet worden gecontinueerd, totdat er (naar verwachting per 1 
januari 2019) één regionaal belpunt komt.  

Holland Casino 

Ons bestuurslid Vincent Burgwal is betrokken geweest bij een 
klanttevredenheidsonderzoek bij het Holland Casino Scheveningen. 
Geconstateerd is dat een deel van de speelautomaten niet voor rolstoelers 
toegankelijk is, waardoor het VN-verdrag niet goed wordt nageleefd. 

Scootmobieltocht  

De geplande scootmobieltocht moest vanwege personele problemen en 
verminderde animo worden geannuleerd. Zoveel mogelijk zijn ex 
deelnemers verwezen naar de rolstoel driedaagse van de SWZ. 

Zwemuurtjes in het Sterrenbad                                                                                                 

Gedurende het gehele jaar 2017 konden in het Sterrenbad van Sport Plaza 
mensen met een lichamelijke of (lichte) verstandelijke beperking op twee 
dagen terecht voor een zwemuurtje in het ‘doelgroepenbad’. Dit bassin 
meet een oppervlakte van 20 bij 10 meter en biedt een watertemperatuur 
van 34 graden. Elke maandag van 14.00 tot 15.00 uur en woensdag van 
11.00 tot 12.00 uur maken gemiddeld 15 personen van deze in 2011 door 
de SGW geïnitieerde mogelijkheid gebruik.  

Op de maandagen worden er eerst gedurende 20 minuten oefeningen op 
muziek gedaan en daarna is het vrij zwemmen. Op de woensdagen is het 
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helemaal vrij zwemmen. De leeftijd van de deelnemers lag het afgelopen 
jaar tussen 15 en 85 jaar.  

Het zwemmen vindt plaats onder toezicht van een deskundig en 
hulpvaardig medewerker van het zwembad, die ook wanneer dat gewenst 
is, de aanwezige badlift bedient. Deelnemers die zelf het water in kunnen 
komen, doen dat via de luie trap en de geleidelijk aflopende bodem. Voor 
het aan- en uitkleden moet men zelf zorg dragen; een eventuele helper 
mag, tegen betaling van de normale toegangsprijs, mee zwemmen.  

Mede dankzij het enthousiasme van badmeester Mark Evertsen is het 
steeds uitermate gezellig. Lotgenoten helpen elkaar zo veel mogelijk, 
wanneer er hulp gewenst is.  

Omdat de vraag naar een professioneel begeleid beweegprogramma voor 
ouderen die vitaler willen bewegen of moeten revalideren nog steeds groot 
is, blijft er door de directie van Sportplaza/Sterrenbad gedacht worden aan 
uitbreiding van de faciliteiten. Ook zal worden geprobeerd mensen met een 
visuele beperking te interesseren voor dit doelgroepenbad. 

Wisselprijs Toegankelijkheid 

Van 2 tot en met 7 oktober werd de landelijke ‘Week van de 
Toegankelijkheid’ gehouden.  

In de Week van de Toegankelijkheid richten we ons op het voorkomen en 
oplossen van belemmeringen, zodat mensen met een beperking of 
chronische ziekte overal kunnen meedoen en elkaar kunnen ontmoeten. 
Met uiteindelijk doel dat: 

- Iedereen op voet van gelijkheid kan deelnemen aan alle dingen die 
voor andere mensen ook vanzelfsprekend zijn, 

- De maatschappij fysiek toegankelijk is voor mensen met een 
beperking, 

- Mensen met een beperking zich overal welkom voelen, informatie 
begrijpelijk is voor mensen met een beperking, 
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- Mensen met een beperking zelfstandig kunnen handelen, 

- Mensen met een beperking vrij zijn om hun eigen keuzes te maken. 

Tijdens deze week waren er in verschillende gemeenten activiteiten om 
aandacht te vragen voor een verbetering van de toegankelijkheid, zodat 
ook mensen met een beperking gewoon mee kunnen doen. Als thema had 
de SGW “meedoen in de sport” gekozen. 

De prijs werd toegekend aan Sport Plaza Sterrenbad voor de verbouwing 
van kleedkamer 6, welke wordt gebruikt door de deelnemers aan het 
zwemmen in het doelgroepenbad. Dankzij een extra krediet van € 50.000 
dat door de gemeenteraad beschikbaar werd gesteld, kon in deze 
kleedkamer een aantal voorzieningen worden aangebracht waardoor de 
toegankelijkheid en het gebruiksgemak enorm is verbeterd. Bijzonder bij dit 
project was dat de vertegenwoordigers van de gebruikers in casu de SGW, 
Gemiva en Midin van meet af aan werden betrokken bij het programma van 
eisen en de uitvoering. Ons bestuurslid Marianne Nales heeft de SGW-
belangen daarbij behartigd.  

Wegens ziekte van de directeur van het Sterrenbad Sport Plaza moest de 
uitreiking van de Toegankelijkheidprijs worden uitgesteld en kon die 
plechtigheid niet meer in 2017 plaatsvinden. De wisselprijs is een 
keramiekbord dat Mieke van den Berg (oud-bestuurslid van Wamiva) in 
Leiden heeft laten maken door mensen met een verstandelijke beperking. 

VOORZIENINGEN 

Strandjutters en Tiralo 

Van de drie Jutters (strandrolstoelen) is de hele zomer weer intensief 
gebruik gemaakt. Zodanig zelfs dat er nieuwe banden en wielen moesten 
worden gemonteerd. Ook van de Tiralo is dankzij de mooie en lange zomer 
dankbaar gebruik gemaakt. De Tiralo is een strandstoel voor mensen met 
een beperkte mobiliteit, waarmee met behulp van een begeleider over het 
strand tot in het water kan worden gereden en op het water gedreven.   
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De SGW is de gebroeders Westgeest, de exploitanten van parkeerterrein 
Zeelust zeer erkentelijk voor het verschaffen van onderdak van onze 
strandvoorzieningen en het beheer en onderhoud ervan gedurende het 
strandseizoen. 

Microfoons 

De SGW heeft in 2010 een geluidsinstallatie aangeschaft die is 
aangesloten op de ringleiding voor slechthorenden in de Rode Kruiszaal in 
het Van Heeckerenhuis. De installatie die bestaat uit 2 draadloze 
microfoons, een ontvanger, een mengpaneel, een montage rack en een 
montagepaneel, wordt onder andere altijd gebruikt bij bijeenkomsten van 
Sociaal Kontakt Wassenaar. Ons oud-bestuurslid Paul Geerling heeft deze 
apparatuur gedurende vele jaren bediend. Na zijn vertrek is in eerste 
instantie getracht de installatie over te dragen aan het Rode Kruis, doch 
deze organisatie was niet bij mogelijkheid om het beheer over te nemen. 
Gelukkig kon een nieuwe technische man voor de bediening worden 
gevonden in de persoon van Hans Noordover. 

 

VERTEGENWOORDIGINGEN 

 

Contacten met andere organisaties 

 

De SGW had in 2017 contacten met de Federatie van Wassenaarse 
Ouderenorganisaties, de Stichting Bijbus, Sociaal Kontakt Wassenaar, de 
Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar, de Stichting 
Wassenaarse Zorgverlening, Florence, Zorgbelang Zuid-Holland West, 
Platform VG Haaglanden, Woonvoorziening "De Haven van Middin, locatie 
Rodenburg van Philadelphia, Gemiva, de Adviesraad Sociaal Domein 
Wassenaar, het Platform Gehandicapten Voorschoten en Koninklijke Visio 
Leiden. 
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FINANCIELE  VERANTWOORDING	

De jaarrekening sloot in 2017, dankzij een onttrekking uit het 
projectenfonds van € 1.200,00 met een overschot van € 264,92.  Die 
onttrekking was noodzakelijk omdat we van de Gemeente Wassenaar geen 
subsidie meer kregen en we te kampen hadden met reparatie en groot 
onderhoud van onze strandrolstoelen, die aan nieuwe wielen toe waren. 

Voorlopig is er nog voldoende saldo op de spaarrekening om de kosten op 
te vangen, maar de bijdragen van donateurs blijven onontbeerlijk.  

Nieuwe donateurs zijn daarom zeer welkom. Wij zijn een ANBI-stichting, 
waardoor een gift fiscaal aftrekbaar is. 

Ons bankrekeningnummer is NL32 RABO 0130 2058 77 ten name van de 
Stichting SGW. 

Het volledige financiële verslag is naast dit jaarverslag gepubliceerd op 
onze website www.sgwassenaar.nl. 

 

PLANNEN VOOR 2018 

 

De SGW zal zich ook in 2018 weer sterk maken voor een optimaal 
leefklimaat voor mensen in Wassenaar met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking. Concrete plannen in 2018 zijn signalering en 
aanpak van ontoegankelijke plaatsen in de openbare ruimte en (openbare) 
gebouwen en een betere afstemming met de Adviesraad Sociaal Domein. 
Ook zal worden nagedacht over het omzetten van de rechtsvorm van een 
stichting naar een vereniging. Dat geeft mensen de mogelijkheid lid te 
worden, hetgeen een versterking van de achterbanfunctie zal betekenen. 


