Lokaal manifest
gemeenteraadsverkiezingen 2018
Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met
een beperking is goedgekeurd. Dat is prachtig!
Op basis daarvan kan iedereen naar wens en
vermogen meedoen aan de maatschappij.
Zou je zeggen.
Maar als het gaat om goed wonen, passend
onderwijs, werk, toereikend inkomen, vervoer
en zorg dan moet er nog veel werk worden verzet.
Gemeenten spelen daar een belangrijke rol in.
De lokale politiek kan aan de bak.
Bijvoorbeeld door het maken van een lokale inclusie
agenda. Burgers met een beperking en hun organisaties
moeten daar actief bij worden betrokken.
nothing about us, without us
En geef als gemeente ook het goede voorbeeld:
zorg voor toegankelijke stemlokalen en maak informatie over de
verkiezingen voor iedereen bruikbaar, begrijpelijk en toegankelijk.

8 verwachtingen
1

Goed wonen voor iedereen. Laat gemeenten in hun woonvisies en prestatie
afspraken aandacht besteden aan het opheffen van het tekort aan betaalbare,
toegankelijke woningen en beschermde woonvormen.

2

Investeer in onderwijs. Zorg dat kinderen samen naar school kunnen gaan,
met de juiste hulpmiddelen, goed leerlingenvervoer, voldoende kindzorg
en deskundige leerkrachten.

3

Biedt gelijke kansen op werk en inkomen. Vergroot kansen op werk voor
mensen met een beperking. Verbeter de re-integratie voor arbeidsgehandicapten
en zorg dat zinvolle dagbesteding beschikbaar is, zonder eigen bijdrage.

4

Organiseer toegankelijke én betaalbare zorg. Goede zorg is een harde
voorwaarde om mee te kunnen doen. Dat betekent goed toegankelijk, minder
bureaucratie en minder loketten, passend, betaalbaar, op tijd, betrouwbaar en
zonder onnodige onderbrekingen. Zorg dat het (integraal) pgb als volwaardig
alternatief van zorg in natura beschikbaar is.

5

Zorg dat regelingen op elkaar aansluiten. Gemeentelijke beleid moet gericht zijn
op oplossingen bij de overgang van Jeugdwet, Wmo en Participatiewet.
Ook is een goede afstemming met de zorgverzekeraars en langdurige zorg vereist.
Er vallen nog teveel mensen tussen de wal en het schip.

6

Voorkom meerkosten door de beperking of chronische ziekte, verlaag de
eigen bijdrage voor ondersteuning en neem maatregelen tegen stapeling
van zorgkosten.

7

Verwijs helder naar onafhankelijke cliëntondersteuning in het hele sociale
domein: gemeenten moeten regelen dat mensen gebruik kunnen maken
van deskundige, onafhankelijke integrale cliëntondersteuning.

8

Breng de basis op orde. Zorg voor een duidelijk en afgebakend
budget sociaal domein en een goede verantwoording van de inzet
van de middelen en de bereikte doelen en resultaten.

