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Geachte fractieleden,
In januari hebben wij u een brief gestuurd met daarin de onderwerpen, waarvan wij het zeer
belangrijk vinden dat zij onderdeel worden van uw verkiezingsprogramma’s. Inmiddels zijn er veel
ontwikkelingen gaande in de beide gemeenten waarin wij actief zijn, en bereiken ons diverse
verontrustende casussen. Wij zijn daarnaast te rade gegaan bij onze achterban, en hebben hen
gevraagd waarvan zij vinden dat de politieke partijen mee aan de slag zouden moeten gaan. Daarom
sturen wij, in aanvulling op onze brief van januari, deze brief met aandachtspunten waarvan wij
hopen dat u deze meeneemt in uw verkiezingsprogramma’s en bij het maken van beleid in de
toekomst.
Lokale Inclusie Agenda
Het geratificeerde VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap verplicht gemeenten
om periodieke plannen op te stellen over hoe men stapsgewijs gaat toewerken naar een inclusieve
samenleving. Deze periodieke plannen vormen samen een Lokale Inclusie Agenda. Veel gemeenten
spreken wel uit dat zij een inclusieve gemeente willen zijn maar maken geen haast met het opstellen
en invoeren van de Lokale Inclusie Agenda. Het is voor mensen met een beperking van groot belang
dat gemeenten hier zo snel mogelijk mee starten.
Inclusief beleid
Waar inclusief beleid in elke gemeente vanzelfsprekend zou moeten zijn, zodat alle inwoners
onbeperkt kunnen meedoen, is dit in veel gemeenten helaas nog niet het geval, laat staan
vastgelegd. In elk beleidsstuk zou aandacht moeten worden besteed aan mensen met een beperking,
inclusie en toegankelijkheid. Toch komen deze onderwerpen in stukken als de Omgevingsvisie maar
mondjesmaat, of helemaal niet, voor. Dit terwijl het structureel opnemen van deze onderwerpen zal
bijdragen aan meer bewustwording voor mensen met een beperking.
Participatie
Voor mensen met een beperking is het niet altijd vanzelfsprekend dat zij kunnen deelnemen aan
participatiebijeenkomsten van de gemeente. Hierdoor blijft hun specifieke visie vaak onderbelicht.
Om deze doelgroep te laten meepraten, “praat met ons, niet over ons” schrijft het VN verdrag voor,

zullen er aanpassingen gedaan moeten worden aan de wijze waarop gemeenten invulling geven aan
de participatie van hun inwoners.
Vijfde Dorp inclusief
Het Vijfde Dorp gaat gebouwd worden. Een grote kans voor de betrokken gemeenten om hier direct
een inclusief dorp van te maken. Zowel levensloopbestendige woningen als toegankelijke openbare
ruimte dienen onderdeel uit te maken van de plannen. Evenals zorg en inclusief onderwijs nabij. Dit
is de kans voor de gemeenten om te laten zien dat zij daadwerkelijk inclusief beleid willen voeren en
uitvoering willen geven aan het VN verdrag.
Bewustwording
Nog veel te vaak blijkt in de praktijk dat de bewustwording van inwoners met een beperking
ontbreekt bij college, raad en ambtenarij. Verkeerd aangelegde of ontbrekende
gehandicaptenparkeerplaatsen en geleide-lijnen, verkeerd ingerichte bushaltes, bejegening en
ondersteuning vanuit het Sociaal Team die niet passend is bij de omstandigheden van de hulpvrager
en tal van andere voorbeelden zijn hiervan het teleurstellende resultaat. Bij alle betrokkenen die
betrokken zijn bij het opstellen en uitvoeren van beleid zou bewustwording moeten worden
gecreëerd en gestimuleerd.
Ook extern moet meer bewustwording worden gecreëerd en gestimuleerd. Gebouweigenaren
zouden kunnen worden gestimuleerd om hun gebouw toegankelijk te maken. Hiervoor zou een
bestaand keurmerk kunnen worden gepromoot.
Maatwerk
Vaak hebben mensen met een beperking en hun gezin meerdere hulpvragen. In het doolhof, dat het
sociaal domein geworden is, lopen deze mensen vaak vast. Te veel hulpverleners raken betrokken en
men raakt het overzicht volledig kwijt. Er moeten daarom meer mogelijkheden komen om maatwerk
te leveren aan hulpvragers bij wie dit noodzakelijk is. Hierbij moet het mogelijk worden om van
kaders, gesteld in verordeningen, af te wijken.
Bezuinigingen
De financiën van gemeenten staan onder druk. De kosten in het sociaal domein lopen hoog op.
Steeds vaker hoor je dat er moet worden bezuinigd op het sociaal domein of op inclusie. Bij
eventuele bezuinigingen op deze gebieden dient echter zeer goed te worden gekeken of dit geen
nadelige gevolgen heeft voor mensen met een beperking. Te makkelijk roepen dat de kosten in het
sociaal domein omlaag moeten is onverantwoord en kan grote negatieve gevolgen hebben voor de
kwetsbare inwoners.

Informatievoorziening
Websites van gemeenten zijn nog vaak onduidelijk. Als hulpvrager is het vaak erg ingewikkeld om op
de website van de gemeente te vinden bij wie je terecht kunt voor welke hulpvraag. Deze informatie
zou veel toegankelijker moeten worden gemaakt.

Wij zijn te allen tijde bereid om toelichting te geven op de door ons aangedragen aandachtspunten,
en om met u in gesprek te gaan.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wensen wij u allen veel succes en wij zien de
verkiezingsprogramma’s met veel belangstelling tegemoet!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken
Danny Rombouts
Voorzitter

