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Geachte raadsleden en collegeleden, 

Het is uitzondertijk, dat het bestuur van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie 
(Ango) zich rechtstreeks tot u richt. U kent de Ango waarschijnlijk vanuit het lotgenotencontact dat 
door onze afdelingen in ruim 80 gemeenten wordt georganiseerd of van het sociaal juridisch 
advieswerk, dat in vele gemeenten een wezenlijke bijdrage levert aan het verkrijgen van 
hulpmiddelen of zorg voor mensen rnet een functiebeperking. 

Het onderwerp waarover wij u willen informeren en aanspreken is dan ook van een dusdanige 
importantie, dat dit in onze ogen juist is, dat wij als landelijk bestuur nu het contact met u zoeken. 
Normaliter bepleiten wij de belangen van onze achterban middels de CG-Raad (Chronische Zieken 
en Gehandicaptenraad) meestal rechtstreeks bij de betreffende bewindspersonen en/of de Tweede 
Kamerfracties. 
Nu echter richten wij ons tot u, omdat wij van mening zijn, dat u zich terdege bewust moet zijn van 
de enorme risico's die u als gemeentebestuur loopt ten aanzien van de voorgestelde afspraken in 
het zgn. bestuursakkoord, dat door de VNG aan u is voorgelegd. 

Als Ango hebben wij in dit kader een zeer bijzondere plicht namelijk het vertegenwoordigen van een 
van onze voorgangers, de AVO. Deze organisatie heeft vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw 
gevochten voor het realiseren van mogelijkheden tot arbeidsparticipatie van mensen met een 
functiebeperking en daarmede aan de basis gestaan van de Sociale Werkvoorziening. 
Zij was een van eerste oprichters van deze voorziening en ijverde jaren lang voor een algemene 
maatschappelijke inclusieve arbeidsmarkt 
Als bestuur met deze historische achtergrond, witten en kunnen wij niet werkeloos toekijken hoe nu 
deze voor een deel van onze leden uitermate belangrijke voorziening nu anno 2011 ten grave wordt 
gedragen door de plannen van het kabinet. 

In het voorliggende bestuursakkoord wordt namelijk de overheveling van taken o.a. de Wajong, de 
WSW naar de nieuwe wet Werken naar Vermogen (WWNV) aan u opgedragen. 
U dient een onafhankelijke toetsing uitte voeren of deze personen 100% van het wettelijke 
minimumloon op de reguliere arbeidsmarkt kunnen verdienen. Indien dit niet het geval is kan er een 
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(tijdelijke) loonkostensüppletie worden toegekend. Op basis van reële doorberekening zal circa 
65% van de huidige Wajongers en 50% van de huidige WSW-ers op deze wijze instromen in de 
nieuwe WWNV. 
U dient de reïntegratie ter hand te nemen. Op hetzelfde moment wordt uw budget voor reïntegratie 
of zo u wilt participatie rnet 65% gekort door de rijksoverheid. 

In onze ogen stelt het kabinet zieh op als een huisvader, die tegen zijn vrouw (uw gemeente) zegt ik 
breng je huishoudgeld terug met 65%, maar je moet tegelijkertijd de kinderen van buurman Wajong 
en buurman WSW ook te eten geven, 

Daarnaast wordt in het bestuursakkoord ook de overheveling van de functie begeleiding vanuit de 
AWBZ naar de WMO geregeld. Ook deze taak plaatst u naar onze bescheiden mening voor 
onoverkoombare problemen. Immers het huidige niveau van uitvoering door de zorgkantoren is 
vaak al te kleinschalig om een goede inbedding te realiseren. Voor onze leden en andere 
gebruikers zijn de rechten niet gegarandeerd. Er moet direct naar het compensatiebeginsel van de 
WMO worden overgegaan. U wordt op deze manier gedwongen tot taken, die u alteen gezamenlijk 
met andere gemeenten kan uitvoeren. Daarnaast wordt u op voorhand geconfronteerd met een 
korting van 5% op het budget omdat u goedkoper kunt werken. 

Ten aanzien van de jeugdzorg geldt hetzelfde, al moeten we kwijt, dat u daar ook verantwoordelijk 
wordt voor het deel, dat nu nog uit autohome provinciale mrddeieri wordt betaald, U krijgt hiervoor 
echter niets. Op de lijksgelden wordt weer een korting toegepast 

Onze collega's van het FNV noemden het bestuursakkoord een Paard van Troje. 

Wij willen u oproepen om het bestuursakkoord af te wijzen. 
U kunt met deze afwijzing een signaal af geven aan het kabinet, dat dit soort megaoperaties, die wij 
inhoudelijk bij voldoende garanties voor de gebruikers zeker niet afwijzen, op een zorgvuldige en 
financieel verantwoorde wijze moeten worden overgedragen. 
Dit in het belang van onze leden en alle andere gebruikers van de onderhavige voorzieningen, die 
uw burgers zijn. 
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Wilt u zo vriendelijk zijn dit bericht en de bijlage te doen toekomen aan: 

Aan de gemeenteraden / colleges van B&W 

Geachte raadsleden en collegeleden, 

In de bijlage vindt u een brief van het bestuur van de Algemene Nederlandse Gehandicapten 
Organisatie (Ango) 

waarin uw aandacht gevraagd wordt voor het bestuursakkoord dat door de VNG aan u is voorgelegd. 

Met vriendelijke groet, 

Ango 
Postbus 850 
3800 AW Amersfoort 
tel. 033-4654343 
www.ango.nl 

Dit e-mail bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde of een van de 
geadresseerden bent, verzoeken wij u derhalve de afzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht uit uw 
bestanden te verwijderen. Het bericht is informatief van aard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
Ango/Handicap.nl spant zich in om te voorkomen dat zich virussen in de bijlage(n) bij dit bericht bevinden. 
Desondanks dient u zelfde bijlage(n) te controleren op virussen. Ango/Handicap.nl sluit iedere aansprakelijkheid 
uit voor schade (aan uw computer of computersysteem) door virussen. Aan dit bericht kunnen geen rechten 
worden ontleend. 

The information contained in this e-mail communication is solely intended for the person/legal person to whom it is 
addressed, and as it may contain information of a personal or confidential nature, it may not be made public by 
virtue of law, regulations or agreement. If someone other than the intended recipient should receive or gain 
possession of this message, he/she will not be entitled to read, disseminate, disclose or duplicate it. If you are not 
the intended recipient of this message, you are requested to inform its sender immediately, and to destroy the 
original message. Neither Ango, Handicap.nl nor its subsidiaries accept any liability for incorrect and incomplete 
transmission, viruses or delayed receipt of this e-mail. Although we make sure that every outgoing email message 
is scanned for viruses, Ango cannot be held responsible for any damage caused by this. 
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