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Aan de Statenleden van de Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn

Betreft: verzoek provinciale bijdrage
Middelburg, 20 november 2014
Geachte commissieleden,

Namens het bestuur van de Provinciale Chronisch zieken- en Gehandicaptenorganisatie
(PCG Zeeland) brengen wij het volgende onder uw aandacht.
PCG Zeeland is de opvolgster van de Zeeuwse Stichting Gehandicaptenbeleid (ZSG), die
in juni 2007 besloot haar werkzaamheden te beëindigen. Niet veel later vormde zich een
werkgroep van mensen die meenden dat een dergelijke organisatie in de provincie toch
niet gemist kon worden. Zij stuurden aan op het tot stand komen van een nieuwe
organisatie. In dat proces speelde een overleg, gehouden in december 2009, tussen de
werkgroep, gedeputeerde Van Heukelom en bestuur en directie van koepelorganisatie
Klaverblad Zeeland, een belangrijke rol. Op 29 juli 2011 kreeg de stichting Provinciale
Chronisch zieken- en Gehandicaptenorganisatie Zeeland formeel gestalte. Het bestuur
van de stichting werd en wordt gevormd door vrijwilligers, voor een deel mensen met
bestuurHjke ervartng, voor een ander deel ervaringsdeskundigen, nauw verbonden met
de groepen voor wie de stichting belangenbehartiger wil zijn.

We geven de belangrijkste vormen van die belangenbehartiging in de afgelopen jaren nu
beknopt weer:
•
•

•

•

•
•

het adviseren van gemeenten en provincie bij de door hen uit te brengen
beleidsstukken, ongevraagd, dan wel gevraagd;
het tot een oplossing proberen te brengen van problemen die individuen of
groepen uit de achterban hebben met beleidsvoornemens dan wel -besluiten van
gemeenten (altijd op verzoeken van de achterbanleden);
het deelnemen aan landelijke werkgroepen en koepels (ANGO, Ieder(in)), mede
om zodoende te fungeren als intermediair tussen onze achterbangroepen en
genoemde organisaties;
het "vertalen" van informatie van de rijksoverheid ten behoeve van lokale
organisaties in Zeeland (onze website moet in dit verband een steeds belangrijker
rol gaan spelen) en het organiseren van bijeenkomsten met dit doel;
het leveren van een bijdrage aan het inclusiever en toegankelijker worden (in
brede zin) van de Zeeuwse samenleving;
Het deelnemen aan het OPOV.

Uiteraard zijn wij bereid deze activiteiten in uw commissie nader toe te lichten. We zullen
daartoe graag gebruik maken van het recht op inspreken.
Dat wij ons nu tot u richten heeft drie redenen:

•

•
•

de bezuinigingen die u heeft opgelegd aan Klaverblad Zeeland, treffen indirect ook
onze stichting, omdat faciliteiten, waarvan wij tot nu toe gebruik konden maken,
ons ontnomen dreigen te worden;
de bij Klaverblad Zeeland voor ons geparkeerde middelen dreigen te verdwijnen;
het voortbestaan van onze stichting wordt daarmee bedreigd, wat zou betekenen:
het verloren gaan van expertise op de terreinen van vervoer, onderwijs, zorg,
welzijn en arbeid, opgebouwd ter ondersteuning van individuen en lokale groepen
in onze provincie.

Voor de uitvoering van de eerder aangeduide activiteiten hebben wij in de 5 jaren van
ons bestaan/ eerst als werkgroep, later als stichting, jaarlijks ongeveer €. 3500,- nodig
gehad (waaronder begrepen de uitgaven voor het bouwen en onderhouden van een
website). Ons verzoek is: stel ons ook voor de komende jaren een basisbedrag in het
vooruitzicht in dezelfde orde van grootte, over het gebruik waarvan wij u jaarlijks
uiteraard nauwgezet zullen informeren. De suggestie van gedepu-teerde Van Heukelom,
gedaan in een overleg van woensdag 12 november jl. met aan Klaverblad Zeeland
gerelateerde organisaties, een dergelijke subsidie in de toekomst aan de Zeeuwse
g-emeenten- te vragen-, achten- we kansfoos. Af~ereerst omdat onze stfchtfng zeer duideHjk
een gemeenten overstijgende functie heeft, wat hen ervan zal weerhouden provinciale
"gaten" te dichten. Daarbij komt nog dat ook gemeenten met grote bezuinigingen
worden- gecon-fronteerd. De- suggestie- van de- ge-de-puteerde komt on-s ook on-uitvoerbaar
voor, omdat ze ons buiten-proportioneel veel energie en tijd zou kosten .
Wij hopen dat u het verzoek ons jaarlijks bovengenoemd bedrag toe te kennen, op grond
van wat hiertoe naar voren brachten/ wilt honoreren.
Met vriendelijke groet,

Fini de Paauw (voorz. )
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