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Voorwoord van de Redactie,  

U leest de tweede nieuwsbrief van de GRV Venlo. In deze nieuwsbrief hebben wij u veel 

nieuwe dingen te vertellen. Het eerste wat natuurlijk opvalt is het nieuwe logo van de 

Gehandicaptenraad Venlo (GRV) dat u hierboven ziet. Daarin is ook een nieuwe naam te 

waarmee we naar buiten treden te lezen: GRV Toegankelijk Venlo. Onder elkaar en in deze 

nieuwsbrief blijven we de vertrouwde afkorting GRV gebruiken. Verderop in deze nieuwsbrief 

leest u daar meer over. Ook wordt u in deze nieuwsbrief bijgepraat over onze nieuwe 

voorzitter en over de plannen van het bestuur van de GRV om het functioneren van de GRV 

en het contact met de achterban te verbeteren. Tot slot vind u in deze nieuwsbrief meer 

informatie over belastingen, eigen bijdragen en over de infomiddag op 9 april a.s. Wilt u dat 

we in een volgende nieuwsbrief aandacht aan een bepaald onderwerp besteden of beter nog, 

heeft u zelf iets interessants te melden voor een volgende nieuwsbrief? Stuur het ons dan 

toe via onderstaande mailadressen. Wij wensen u veel leesplezier. 

Ans Verbeten   ans@grv-venlo.nl  en Guido Peusens   guido@grv-venlo.nl  

 

 

 

Op 2 maart vond bij d’n Ingelbewaarder in 

Tegelen een geslaagde bijeenkomst voor 

de achterban van de gehandicaptenraad 

plaats. In een gezellige ambiance en onder 

genot van een heerlijke High Tea werd de 

achterban bijgepraat over allerlei 

ontwikkelingen binnen de GRV. Ook stelde 

de nieuwe voorzitter van de GRV, Ramon 

Testroote zich aan de leden voor. Ramon Testroote en Piet Steunenberg vertelden over de 

koersverandering die het bestuur voor ogen heeft en de achterban mocht zich uitspreken 

over een nieuw logo en een nieuwe naam voor de GRV. Een samenvatting van deze 

informatie leest u verderop in deze nieuwsbrief. Tijdens de komende jaarvergadering kunt 

u zich vervolgens over de nieuwe koers van de GRV uitspreken, waarna deze zal worden 

vastgelegd in de vorm van een koersplan 2016 – 2018. 

Tijdens de High Tea werd ook een woord van dank uitgesproken richting Nic Arets, voor het 

tijdelijk invallen als voorzitter in de vergaderingen, na het vertrek van Anneloes Hovens.  

Jan Lamers, Nic en Ramon werden bedankt voor hun inbreng in de commissie die het bestuur 

het afgelopen jaar heeft geadviseerd en er was een bedankje voor Bep Holla, die stopte als 

bestuursadviseur, maar wel vriend blijft van de GRV. En nu we toch bezig zijn met bedanken 

willen we iedereen die heeft geholpen van de High Tea een gezellige en nuttige bijeenkomst 

heeft gemaakt, bedanken voor zijn of haar inbreng! 

April 2016 

Geslaagde High Tea 

mailto:ans@grv-venlo.nl
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Hebt u de berekening van huur- en zorgtoeslag voor 2016 al gezien? 

De fiscus is ‘digitaal' gegaan. Steeds meer 

berichten van de overheid vallen niet langer 

op de deurmat, maar schuiven geruisloos 

binnen via uw digitale postbus. Deze is 

bereikbaar via www.mijnoverheid.nl . 

U hebt zich nog niet aangemeld?. Maar dat 

betekent wel dat u er niet op geattendeerd 

wordt dat er ongeopende post in uw 

berichtenbox ligt. Zoals de berekening van 

de toeslagen voor 2016. De berichtenbox op 

mijnoverheid.nl is  nog niet bekend bij het 

grote publiek.  

Zolang mensen geen seintje krijgen dat er een bericht van de Belastingdienst is, kan het 

zijn dat ze dat missen. Dat is extra vervelend bij berichten die een termijn bevatten 

waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt. Dus is het zaak u wel aan te melden. 

Het verzoek om aangifte inkomstenbelasting 2015 te doen, heeft u ontvangen zowel via 

internet als via de postbode.  

Heeft u hulp nodig dan kunt u het gratis nummer van de helpdesk 088-2358352  bellen of 

een bezoek brengen aan het belastingkantoor in Venlo. Wel eerst een afspraak maken gratis 

nummer 0800-0543. Voor vragen over belastingen en toeslagen 0800-0543. Bereikbaar van 

maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

 

 

 

Eind februari zijn de ophalers van de werkgroep belasting weer op pad gegaan om alle 

bijlage te verzamelen voor de belastingaangifte 2015. 

Na het inzamelen van de gegevens worden deze naar drie leden gebracht die de 

belastingaangifte afhandelen. Nadat de belastingaangifte heeft plaats gevonden worden de 

bescheiden weer terug gebracht naar de cliënten. Jan Fleuren die al van het begin af aan 

deze service meewerkt, kon om gezondheidsreden die jaar niet deelnemen. Jan vanaf deze 

plaats veel sterkte. Rinus van de Meeberg kwam als ophaler ons team versterken.  

.  

Leuker kunnen ze het niet maken… 

Werkgroep Belastingen GRV 

http://www.mijnoverheid.nl/


 

 

 

Twee jaar geleden koos de GRV een nieuwe koers: het bestuur werd verkleind, afdelingen 

opgeheven en de verbinding werd gezocht met de Huizen van de Wijk. In de periode daarna 

werd echter duidelijk dat niet al deze veranderingen even succesvol waren. Meerdere 

mensen uit de achterban gaven aan niet gelukkig te zijn met alle wijzigingen. Men miste het 

contact met de GRV en de uitrol van de Huizen van de Wijk verliep stroef. 

De afgelopen periode heeft het bestuur veel overlegd hoe 

we de relatie met de achterban weer kunnen versterken. 

Hiervoor is een concept koersplan opgesteld. Tijdens de 

komende jaarvergadering van de GRV op 19 april 2016 kunt 

u zich uitspreken over dit koersplan. Ook kunt u dan 

aangeven of u op een van de punten uit dit plan uw steentje 

wilt bijdragen. 

De belangrijkste voorstellen van het bestuur zijn: 

- De band met de achterban aanhalen door het organiseren van meer bijeenkomsten 

en door het uitbrengen van een nieuwsbrief, zodat de achterban zich weer meer 

betrokken voelt bij het reilen en zeilen van de GRV. 

 

- Meer mensen en vooral jonge mensen betrekken bij de GRV. Door mensen actief te 

werven als vriend van de GRV. Deze mensen ontvangen periodiek een nieuwsbrief. De 

term “vriend van de GRV” gaan we vanaf nu gebruiken in plaats van het woord 

“achterban”. Bij het woord achterban denken mensen vaak dat ze een beperking of 

chronische ziekte moeten hebben om daar bij te horen, maar we willen zoveel mogelijk 

mensen betrekken bij de GRV. Met of zonder beperking. Daar hoort ook een nieuwe 

naam en een nieuw logo bij, waardoor mensen gelijk kunnen zien wat het doel van de 

GRV is. 

 

- Het bestuur van de GRV wordt weer breed gemaakt. Iedereen die een actieve rol 

vervult voor de GRV wordt lid van het algemeen bestuur en mag zich weer bestuurslid 

noemen wanneer hij of zij namens de GRV naar buiten treedt. Twee keer per jaar 

wordt er met het voltallige algemeen bestuur vergaderd. De overige vergaderingen 

zal er door een compacter dagelijks bestuur worden vergaderd, maar hier zullen bij 

toerbeurt leden van het algemeen bestuur aanschuiven.  

 

- De stuurgroep Agenda 22 niet meer als aparte organisatie neerzetten, maar onder 

verantwoordelijkheid van de GRV plaatsen. 

 

- Er komt een nieuwe website waarin de website www.gehandicaptenraadvenlo.nl en 

www.toegankelijkvenlo.nl worden samengevoegd. Voor deze website zal een kortere 

naam worden gekozen, zodat we ook niet meer zulke lange e-mail adressen hoeven 

te gebruiken.  

Veranderingen binnen de GRV 

http://www.gehandicaptenraadvenlo.nl/
http://www.toegankelijkvenlo.nl/


 

 

 

 

Mensen die gebruik maken van een voorziening uit de Wmo zoals o.a. huishoudelijk hulp, 

scootmobiel, woningaanpassing, rolstoel e.d. moeten rekening houden met het betalen van 

een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt niet bepaald door de gemeente 

maar door het CAK. De gemeente geeft alleen de werkelijke kosten en eventueel een 

afschrijftermijn (hoe lang een voorziening mee gaat voor ze vervangen moet worden) door 

aan het CAK. Het CAK berekent vervolgens op basis van uw inkomen en vermogen hoeveel 

u per periode van 4 weken moet betalen. Mensen met een laag inkomen betalen slechts een 

klein deel van de werkelijke kosten, maar bij mensen met hoog inkomen kan het zijn dat de 

eigen bijdrage net zo hoog is als de werkelijke kosten. De eigen bijdrage mag echter nooit 

meer bedragen dan de werkelijke kosten.  

 

De gemeente kan en mag deze berekening 

niet maken, omdat de gemeente niet 

ongevraagd uw financiële gegevens mag 

inzien. Dat mag alleen het CAK. Hierdoor zijn 

meerdere mensen de afgelopen periode voor 

onaangename verrassingen komen staan. 

Het is zelfs voor gekomen dat mensen hun 

voorziening weer hebben ingeleverd omdat 

zij vonden dat hun eigen bijdrage te hoog was 

en ze de WMO voorziening beter zelf konden 

kopen. Meent u in aanmerking te komen voor 

huishoudelijke hulp of een voorziening, laat u 

dan goed informeren over de eigen bijdrage, 

zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 

U kunt zelf met uw inkomens- en vermogensgegevens en de informatie over de werkelijke 

kosten die de gemeente u moet verstrekken een proefberekening maken op de website van 

het CAK: www.hetcak.nl Heeft u hier hulp bij nodig? Vraag het dan aan het wijkteamlid 

waarmee u het keukentafelgesprek voert.  

 

 

Op zaterdag 9 april organiseert de GRV, in samenwerking met de gemeente Venlo, voor de 

10-de maal een voorlichtings-, en informatiemiddag in de Haandert te Tegelen. 

De middag wordt om 13.30 u. geopend door wethouder Vera Tax.  

Dit jaar kunt u bij 25 organisaties en patiëntenverenigingen terecht voor informatie en 

advies. Zoals ieder jaar worden ook nu weer 2 lezingen gehouden. Proteion gaat in op het 

geven van mantelzorg en de consequenties van dien. In de 2-de lezing presenteert Medipoint 

zich. Dit is het bedrijf dat in deze regio de hulpmiddelen verzorgt. 

Uiteraard ben u van harte welkom en mag u ook andere mensen uitnodigen! 

Hoge bijdrage WMO? 

Informatiemiddag 9 april 2016 

http://www.hetcak.nl/

