ons motto is: MEEDOEN IS VANZELFSPREKEND!
Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde en de Stichting Gehandicaptenbelangen
Noordoost Veluwe reiken u enkele essentiële aanbevelingen aan die wij graag in uw
verkiezingsprogramma’s terugzien.
Hieronder treft u onze aanbevelingen aan.
(lees voor Heerde: gemeente Heerde).

A. VN‐verdrag inzake rechten van mensen met een beperking
Begin 2016 is het VN verdrag (22 VN Standaard Regels Gelijke Kansen) uit 2006 inzake de
rechten van personen met een handicap door Nederland geratificeerd.
Doelstelling van het verdrag is dat personen met een handicap alle bestaande
mensenrechten effectief en op voet van gelijkheid met anderen kunnen uitoefenen, het
bevorderen van inclusie en participatie van mensen met een handicap. Het betreft alle
soorten handicaps en beslaat alle levensterreinen.
Wat betekent dit voor onze gemeente?
Gevraagd wordt vooral het gedachtegoed van het verdrag: het volwaardig participeren in de
samenleving van mensen met een (functie)beperking, in te bedden in bestaande en nieuwe
regels en beleid.
Belangrijk hierbij is dat onze gemeente, maar ook inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties op een andere manier gaan kijken naar mensen met een
(functie)beperking en dat het logisch wordt dat rekening met hen wordt gehouden, dit heet
'inclusie(f) beleid'.
De 22 VN Standaard Regels Gelijke Kansen, zijn omgebouwd naar een Agenda 22. Deze kan
als uitgangspunt worden genomen bij de invulling van dit beleid.
Aanbevelingen:
 stel een lokale inclusie(f) agenda op, gebaseerd op Agenda 22;
 benoem een coördinerend wethouder voor inclusie(f) beleid;
 betrek mensen met een beperking bij het beleid dat hen raakt;
 stel bij het (inkoop)beleid eisen op het gebied van toegankelijkheid.
B. Gezondheid
Heerde heeft tot taak de gezondheid van burgers te bevorderen en onder andere depressie,
eenzaamheid en alcohol‐drugsmisbruik te verkleinen. Door te werken aan positieve
gezondheid kan zij burgers ondersteunen in het behouden van de zelfregie ondanks
lichamelijke, geestelijke uitdagingen van het leven. Heerde beschikt over tal van

instrumenten voor een integrale aanpak door gezondheid, arbeid, inkomen en
maatschappelijke ondersteuning te combineren.
Aanbevelingen:
 vergroot de gezondheidsvaardigheden van burgers;
 werk als Heerde samen met de zorgverzekeraars en zorgaanbieders;
 analyseer de gezondheidssituatie in Heerde en stel met de inwoners een plan van
aanpak op.
C. Arbeidsparticipatie
Heerde heeft de opdracht mensen met een (functie)beperking zoveel mogelijk aan een
normale baan te helpen. Zij beschikt daartoe over middelen als loonkostensubsidie, re‐
integratievoorzieningen, het inkoopbeleid etc. Het zal niet altijd mogelijk zijn iedereen aan
een volledige baan te helpen, maar er zijn veel varianten tussen ‘thuis achter de geraniums’
zitten en een volledig betaalde baan.
Aanbevelingen:
 neem als gemeentelijke werkgever zelf mensen met een (functie)beperking in dienst;
 zorg voor voldoende beschutte werkplekken;
 stel met de cliënt integrale participatieplannen op (inclusief gezondheid en
onderwijs).
D. Wonen
Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, zowel ouderen als mensen met een
(functie)beperking. Het overheidsbeleid is erop gericht dit te ondersteunen. Een woning is
immers een ‘thuis’ waar mensen zich veilig en krachtig voelen. Gemeenten beschikken over
tal van instrumenten om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken, zeker als een integrale
aanpak gehanteerd wordt.
Aanbevelingen:
 biedt ruimte aan nieuwe woonconcepten van burgers;
 stel een integrale woon‐ en zorgvisie op, waarbij specifiek aandacht moet worden
besteed aan beschermd wonen in al zijn facetten;
 werk samen met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en woningbouwcorporatie.
E. De procedure van aanvraag tot en met beroep van ondersteuning en/of op
cliëntondersteuner
Centrale vraag hierbij is: hoe bereikt de gemeente optimaal de doelgroep, zowel individueel
als collectief.
De aanwezigheid van een knelpuntcoördinator is een eerste stap in de goede richting. Echter
er is veel meer nodig. Heerde dient helder en transparant te zijn in de procedure rond het
aanvragen van ondersteuning: de manier waarop de burger zich moet melden; de wijze
waarop de gemeente de vraag onderzoekt en erover beslist; informatie over de mogelijkheid
van een persoonsgebonden budget en de hoogte van de eigen bijdrage; het verschil tussen
een algemene voorziening en een maatwerkvoorziening; de mogelijkheden van klacht (tegen
bejegening) en bezwaar/beroep (tegen een beschikking). Onderzoek doen naar
mogelijkheden om de termijnen van procedures ‐waar mogelijk‐ in te korten en te allen tijde

dient de aanvrager op de hoogte te worden gehouden van de voortgang van afhandeling van
zijn aanvraag.
Een burger die behoefte heeft aan iemand die met hem meedenkt bij het opstellen van een
persoonlijk plan in en ter voorbereiding op het keukentafelgesprek, kan gebruik maken van
een cliëntondersteuner. Die cliëntondersteuner moet door Heerde beschikbaar worden
gesteld en dient onafhankelijk te zijn, gratis en moet denken vanuit de burger. Vooral voor
minder mondige burgers kan de cliëntondersteuner een cruciaal iemand zijn bij het
formuleren van de ondersteuningsvraag.
Aanbevelingen:
 hanteer verschillende manieren (o.a. website, folders, regionale & huis aan huis
bladen en sociale media) om burgers laagdrempelig te informeren;
 informeer burgers actief over de mogelijkheid om een klacht in te dienen of
bezwaar/beroep aan te tekenen;
 schakel ervaringsdeskundigen in;
 zorg voor een breed palet van cliëntondersteuners waaruit de burger kan kiezen;
 zorg dat de cliëntondersteuners werkelijk onafhankelijk zijn van de gemeente en van
zorgaanbieders;
 stimuleer de bekendheid van de cliëntondersteuner;
 zorg er voor dat er één vaste contactpersoon vanuit de gemeente is voor de
vragende partij (geeft duidelijkheid voor de aanvrager);
 bezuinigingen op deze doelgroep vinden niet plaats en eventuele eigen bijdragen
worden niet verhoogd en waar mogelijk verlaagd.
F. Persoonsgebonden budget
Het persoonsgebonden budget is een goede manier om burgers zelf te laten bepalen óf en
door wie dan wel door welke zorgaanbieder zij zich willen laten verzorgen en ondersteunen.
Gemeenten kunnen ruimhartig of enghartig omgaan met het Persoonsgebonden Budget
(PGB), door de wijze waarop zij burgers informeren, de hoogte van de tarieven, de mate
waarin mensen uit het netwerk betaald kunnen worden, etc.
Aanbevelingen:
 informeer burgers op diverse manieren, vroegtijdig en in het keukentafelgesprek
over de mogelijkheid van het PGB;
 maak het mogelijk dat mensen uit het netwerk betaald worden uit het PGB;
 stimuleer een integraal PGB over de diverse leefgebieden.
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