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Geachte wethouders en gemeenteraadsleden, 

Op dinsdag 7 en woensdag 8 juni zal tijdens het jaarcongres van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG), het Bestuursakkoord 2011-2015 in stemming 
worden gebracht. Wij verzoeken u om tegen dit Bestuursakkoord te stemmen. 
Voor kwetsbare mensen, zoals mensen met een verstandelijke beperking, heeft 
dit Bestuursakkoord zeer grote negatieve gevolgen. 

In het akkoord draagt de rijksoverheid een groot aantal overheidstaken over aan 
de gemeenten. Met name op het gebied van sociale zekerheid zal de landelijke 
overheid taken afstoten. Tegelijkertijd worden er bezuinigingen doorgevoerd 
doordat de gemeenten te weinig financiële middelen bij deze overdracht 
ontvangen. 

Door de drastische beperking van het aantal sociale werkvoorzieningen (Wsw), 
wordt beschut werken voor toekomstige Wsw-ers bijna onmogelijk. Juist onze 
mensen, met een beperkte arbeidsmogelijkheid, zijn hiervan afhankelijk. En van 
een permanente begeleiding in hun "aangepaste" deelname in het arbeidsproces. 
Dit laatste is in het akkoord slechts gedurende enkele jaren mogelijk. De 
bezuinigingen op de re-integratiebudgetten waarmee mensen aan het werk 
geholpen kunnen worden, zal alles nog moeilijker maken. 

Veel van de huidige Wajongers zullen geconfronteerd worden met een lagere 
uitkering. Toekomstige jongeren met een arbeidshandicap zullen nauwelijks 
meer in aanmerking komen voor een uitkering omdat ze thuis- of samenwonen. 
Daarbij komt ook nog een aanscherping van de bijstand. Dit alles zal tot gevolg 
hebben dat ontplooiing, zelfstandigheid, deelname aan en integratie in de 
maatschappij voor deze mensen zo goed als onmogelijk wordt gemaakt. 

Door het Bestuursakkoord wordt de AWBZ-begeleiding gedecentraliseerd naar de 
Wmo inclusief een korting van 5 %. 
In de huidige situatie krijgen mensen met een (verstandelijke) beperking 
begeleiding (dagbesteding), welke geleverd wordt door diverse zorgorganisaties. 
Als belangenbehartigers maken wij ons zorgen over de continuïteit hiervan. 
Gemeenten worden verantwoordelijk, maar deze zijn (nog) niet toegerust voor 



deze taak. Bij ouders en verwanten van betrokkenen bestaat een grote onrust 
hierover. Worden hiervoor in de toekomst te grootschalige aanbestedingen 
gehouden? En worden er collectieve voorzieningen gecreëerd, zoals bij de 
vervoersvoorzieningen, waarbij onverenigbare groepen bij elkaar geplaatst 
worden? Bij de huidige dagbesteding voor mensen met een verstandelijke 
beperking, hoort ook het bijbehorende vervoer. Gaat dat dan gecombineerd 
worden met de huidige Regio Taxi vervoer, waarvan ieder die daarvan gebruik 
maakt telkenmale ervaart hoe ongelukkig dit is? 

Er is sprake van dat het PGB voor begeleiding tevens wordt afgeschaft. Dit 
zouden wij betreuren, want juist de mogelijkheden van PGB heeft in de 
verstandelijke gehandicapten sector een bloei van nieuwe, moderne 
ontwikkelingen veroorzaakt. En heeft in vele gevallen zelfs kostenbesparing 
opgeleverd. 

Kortom, wij vrezen door de maatregelen een grote achteruitgang in de kwaliteit 
van leven van kwetsbare mensen met beperkingen. Zij leven veelal nu al op de 
grens van armoede. Door dit akkoord worden zij geconfronteerd met steeds 
meer en hogere zorgkosten, extra eigen betalingen, minder mogelijkheden om 
bijzondere ziektekosten via de belasting terug te krijgen. Maar vooral de 
minimale mogelijkheden, die deze mensen nu nog bezitten, om enigszins een 
eigen leven te leiden, worden hiermee volstrekt onmogelijk gemaakt. 

Om hen enig kwaliteit van leven te laten behouden, doen wij het dringende 
beroep op u om tegen dit bestuursakkoord te stemmen. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat en 
vragen naar dhr. J. Feenstra of mw. A. Lensen, tel nr. 074 - 2500155 of 
per email info@zorgbelang-overijssel.nl 

Met vriendelijke groet, 

Overijssel Platform VG, Zorgbelang Overijssel 
Mw. A. Lensen Dhr. J. Feerj-stra 
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