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Betreft: bestuursakkoord VNG 

Utrecht, 24 mei 2011 

Geachte raadsleden en collegeleden, 

Er bestaat grote ongerustheid over het bestuursakkoord tussen gemeenten en rijksoverheid. Ook 
Platform VG en Landelijk Platform GGz (LPGGz) maken zich zorgen. Platform VG is de 
koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking, 
hun ouders en vertegenwoordigers. Het Landelijk Platform GGz is de koepel van, voor en door cliënten
en familieorganisaties in de ggz. 
Voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische problemen heeft het goedkeuren van dit 
bestuursakkoord een aantal grote (negatieve) gevolgen. Wij roepen u daarom op om het huidige 
bestuursakkoord te verwerpen. 

In het voorstel draagt de rijksoverheid een groot aantal overheidstaken over aan de gemeenten. 
De inhoudelijke voorwaarden en (financiële) randvoorwaarden waaronder de gemeenten deze 
overheidstaken moeten gaan uitvoeren, baren ons grote zorgen. Tegelijkertijd komen de bezuinigingen 
voor het grootste gedeelte op het bordje van de gemeenten. 

Begeleiding en (jeugd)zorg 
Mensen met een verstandelijke beperking die extramurale begeleiding krijgen en mensen met matige of 
ernstige psychische problemen, zullen voor begeleiding voortaan moeten aankloppen bij de gemeenten 
via de Wmo. Zij hebben begeleiding nodig om hun zelfredzaamheid te behouden en om escalatie van 
gedragsproblemen te voorkomen. De Wmo kent echter geen recht op zorg en dat is voor platform VG en 
LPGGz onacceptabel. Dit kan leiden tot grote ongelijkheid: in de ene gemeente zijn bepaalde vormen van 
begeleiding mogelijk, in een andere niet. 
Daarnaast worden gemeenten geconfronteerd met een gemeenteoverstijgende inkooptaak. De 
voorzieningen zijn veelal bovenregionaal of landelijk georganiseerd, op een andere schaalgrootte dan de 
gemeente en dit zal leiden tot samenwerkingsvraagstukken bij inkoop van de zorg. 
Verder zal het voor kleinere gemeenten bijna ondoenlijk zijn om voldoende deskundigheid in huis te 
hebben om de complexe zorg of de professionele individuele begeleiding in te kopen en toe te zien op 
een goede uitvoering. Dit geldt ook voor de zorg in de kinder- en jeugdpsychiatrie en in de 
behandelcentra voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking. 
Voor gemeenten betekent dit dat zij de Centra voor Jeugd en Gezin en de Wmo-loketten moeten 
faciliteren om de benodigde expertise te verkrijgen. 
Het rijk legt de verantwoordelijkheid voor begeleiding en (jeugd)zorg geheel bij de gemeente met en 
passant een korting van 5% op de middelen. Kortom: meer taken voor de gemeente voor minder geld. 
Platform VG en LPGGz vrezen dat gemeenten die fors minder geld ontvangen dan de huidige 
zorgaanbieders, de kwaliteit van zorg niet kunnen waarborgen. 
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Werk en inkomen 
Behalve het samenvoegen van regelingen rondom werk en inkomen, verandert er ook veel in de 
toegankelijkheid van regelingen. Alle Wajongers zullen worden herkeurd en een aantal van hen zal na 
herkeuring aan het werk moeten. En door drastische beperking van het aantal plaatsen in de sociale 
werkvoorziening (Wsw) wordt beschut werken voor toekomstige Wsw-ers bijna onmogelijk. Bovendien zal 
de kans om werk te behouden kleiner zijn. In de Wajong hebben mensen nu recht op een jobcoach. Dit 
recht komt in de nieuwe wet te vervallen. Afhankelijk van het oordeel van de gemeenten behouden 
mensen een jobcoach ter ondersteuning en begeleiding naar werk. 
Deze veranderingen hebben ook gevolgen voor het inkomen. Veel van de huidige Wajongers zullen een 
lagere uitkering krijgen. Toekomstige jongeren met een arbeidshandicap zullen nauwelijks in aanmerking 
komen voor een uitkering omdat ze thuis- of samenwonen. Daarbij komt een aanscherping van de 
bijstand en een bezuiniging op de reïntegratiebudgetten, waarmee mensen aan het werk kunnen worden 
geholpen. 

Waarschijnlijk zullen de kosten van werk en inkomen voor de gemeenten hoger uitvallen, terwijl de 
ambitie van het kabinet is dat door deze maatregelen meer mensen in het reguliere arbeidsproces 
terechtkomen. 

Stemming 
Op 8 juni vindt de ledenvergadering van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) plaats. Dan wordt 
het bestuursakkoord in stemming gebracht. Om de kwaliteit van leven te behouden voor mensen met een 
verstandelijke beperking en/of psychische problemen en om te voorkomen dat gemeenten worden 
opgezadeld met een ons inziens onuitvoerbaar takenpakket, doen Platform VG en LPGGz een dringend 
beroep op u om tegen het huidige bestuursakkoord te stemmen. 

Uiteraard zijn wij bereid een toelichting te geven op deze brief. 

Hoogachtend, 

Wim Drooger Marjan ter Avest 
Directeur Platform VG Directeur LPGGz 

Bij Platform VG zijn aangesloten: 
Bosk, dit Koningskind, Stichting Downsyndroom, Fragiele X vereniging Nederland, Helpende Handen, KansPlus, LFB, LSR, LSW, 
Naar-Keuze, NVA, Philadelphia Support, Prader-Willi/ Angelman vereniging, Netwerk Rondom, Stichting Osani, Vereniging CdLS, 
VG netwerken, Llrls. 

De lidorganisaties van het LPGGz zijn: 
Angst Dwang en Fobie stichting, Anoiksis, Balans, Depressie Vereniging, Vereniging Geestdrift, Impuls, Labyrint / In Perspectief, 
Landelijke Federatie Ongebonden Schilvoorzieningen (Lfos), Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers 
(LSOVD), Landelijke Stichting Zelfbeschadiging, Nederlandse Hyperventilatie Stichting, Nederlandse Vereniging voor Autisme 
(NVA), Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa, Stichting Borderline, Stichting Landelijke Koepel Familieraden in de GGz (SLKF), 
Stichting Weerklank, Stichting ZieZo, Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen, Ypsilon. 
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Van: Debora Korporaal <D.Korporaal@platformggz.nl> 
Aan: Meldjezorg <Meldjezorg@platformggz.nl> 
Datum: 26-5-20117:20 
Onderwerp: t.a.v. de griffier 
Bijlagen: LPGGz en P1VG Brieftekst Graden DEF 25 mei 2011 (2).pdf 

Geachte leden van de gemeenteraad en het College van B&W, 

Namens het Platform VG en het Landelijk Platform GGz vraag ik uw aandacht voor de nieuwe gemeentelijke taken 
in de WMO op het gebied van begeleiding en jeugdzorg. Momenteel ligt het bestuursakkoord tussen rijk en 
gemeenten voor, waarin de verantwoordelijkheid voor deze taken wordt neergelegd bij gemeenten. 
De brief is ook per post aan u verstuurd, maar omwille van de actualiteit van het onderwerp, verzoek ik u om deze 
vast per mail in behandeling te nemen. 

Voor eventuele vragen of reactie kunt u contact opnemen met onderstaande landelijke platformorganisaties, 
Platform VG voor mensen met verstandelijke beperking en Landelijk Platform GGz voor mensen met psychische 
problemen. 

Met vriendelijke groet, 
Debora Korporaal 
beleidsmedewerker stelsel 

Postbus 13223, 3507 LE Utrecht 
iet 030-236 37 65 

Postbus 1223, 3500 8E Utrecht 
tel: 030-236 37 29 
email: info@platl'brmvg.nl 
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