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In deze nieuwsbrief aandacht voor:
-

WMO

-

Mantelzorg

-

Belastingaangifte

Wmo
Samen ervoor zorgen dat ouderen en mensen met beperkingen gezond en veilig kunnen opgroeien en volwassenen
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen aan de samenleving. Zelfstandig of met hulp
van familie, vrienden, buren of vrijwilligers. Dat is kortgezegd de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Wat regelt de gemeente?
Het is niet zo dat de gemeente zelf zorg gaat verlenen. Dit blijven de daartoe opgeleide hulpverleners doen. De
gemeente heeft de taak mensen te ondersteunen bij wie het niet lukt zelfstandig hulp te regelen. Die ondersteuning
regelt de gemeente met de sociale wijkteams. In die teams werken professionele hulp- en zorgverleners, die samen
met u bespreken welke ondersteuning nodig is.
ROGplus
Als andere oplossingen nodig zijn, zoals een aanpassing in huis, een rolstoel, hulp bij het huishouden of vervoer met
de regiotaxi dan vindt hierover vanuit het sociale wijkteam afstemming plaats met ROGplus. Dit is voor Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam de organisatie die maatwerkvoorzieningen regelt en indicaties verzorgt voor bijvoorbeeld
individuele begeleiding thuis of dagbesteding in een zorginstelling. In gesprek met u bekijkt een deskundige Wmoconsulent welke ondersteuning het best aansluit op uw hulpvraag. Daarbij bespreekt u ook samen wat u zelf kunt, of
kunt regelen met hulp van familie, vrienden, buren en vrijwilligers.
Wmo Adviesraad Vlaardingen
De Wmo Adviesraad Vlaardingen adviseert het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen. De Wmo
Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over beleidsonderwerpen rond de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo).
Mantelzorg
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig zorgen voor zieke familieleden, vrienden of kennissen. Dat kan zwaar zijn.
Mantelzorgers kunnen ondersteuning, informatie en advies krijgen van het Steunpunt Mantelzorg Nieuwe Waterweg
Noord.
Het geven van mantelzorg kan zwaar zijn. Mantelzorgers kunnen informatie, advies en ondersteuning krijgen van het
Steunpunt Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord, www.mantelzorgnwn.nl.
Zorgt u voor iemand die in Vlaardingen in een buurt woont waar betaald parkeren geldt? Dan kan de persoon
waarvoor u zorgt een ‘parkeervergunning mantelzorgontvanger’ aanvragen. Met die vergunning kunt u dan als
mantelzorger gratis parkeren in dat vergunningengebied
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Verwarring rond aangifte inkomstenbelasting
De aangifte inkomstenbelasting zorgt dit jaar voor veel verwarring en onrust. Ook onder mensen met
een handicap. Dat komt doordat de Belastingdienst alleen informatie geeft over de nieuwe manier van
aangifte doen: via Mijn Belastingdienst of met een speciale App. Voor wie handig is met de computer en
over een goede internetverbinding beschikt is dat geen probleem. Voor anderen wel. Gelukkig kunt u
ook nog gebruik maken van het aloude Aangifteprogramma en zelfs van een papieren aangiftebiljet:
het P-Biljet.
De aangifte inkomstenbelasting kan mensen met een handicap of ziekte aanzienlijk voordeel opleveren. Dat komt
door een aantal aftrekposten die juist voor mensen met een beperking van belang zijn. Zoals de aftrek van specifieke
zorgkosten. U kunt hieronder de brochure 'Belastingvoordeel 2014' downloaden. Om dat voordeel naar u toe te halen
moet u uiterlijk 1 mei wel aangifte doen.
Vier manieren om belastingvoordeel naar u toe te halen


Op de computer, online, via Mijn Belastingdienst. Dit is de handigste manier als u over een goede
internetverbinding beschikt en als u handig bent met de computer. Om in te loggen op Mijn
Belastingdienst hebt u een DigiD toegangscode nodig. Bij Mijn Belastingdienst zijn veel gegevens al voor u
ingevuld. Bijvoorbeeld over uw inkomen en over de tegoeden op uw bankrekeningen. Check deze
informatie goed!



Op uw tablet of iPad, met de speciale aangifte App van de Belastingdienst. Dit is alleen handig als u geen
aftrekposten hebt. Voor mensen met een handicap of chronische ziekte, die gebruik maken van de aftrek
van specifieke zorgkosten of andere aftrekposten is deze App dus geen aanrader.


Op de computer, met het aloude Aangifteprogramma. Dit programma werkt op dezelfde manier als
voorgaande jaren: u kunt het downloaden van de website van de Belastingdienst en op uw gemak
invullen. Voor het downloaden van het Aangifteprogramma hebt u geen DigiD nodig. U krijgt na het
downloaden wel de vraag of u gebruik wilt maken van de vooraf ingevulde gegevens. Als u daar voor

kiest, moet u wel eerst even inloggen met uw DigiD. Ook voor het insturen van het ingevulde programma
moet u over een DigiD beschikken.
Bron: Nieuwsbrief Ieder(in)
Meer nieuws leest u in de volgende nieuws brief van juni 2015 Namens het bestuur, Willem van der
Hoek en Ronald Brouwer. Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar:r.brouwer19@chello.nl of
whoekie@tiscali.nl
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