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Geacht bestuur, geachte fractie,

KansPlus Valkenswaard is het belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke of aanverwante
beperking. Vanuit onze rol van o.m. belangenbehartiger vragen wij graag uw aandacht voor het
volgende.
Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ongetwijfeld is uw partijafdeling zich hier al op aan
het voorbereiden door het opstellen van een concept verkiezingsprogramma. Ook in uw
verkiezingsprogramma zal Zorg daarbij vermoedelijk een belangrijk onderwerp zijn.
Met deze brief willen we in het bijzonder aandacht vragen voor mensen met een verstandelijke
beperking. Getalsmatig gaat het wellicht niet om zo’n grote groep, maar inhoudelijk is het wel een
belangrijke groep omdat deze mensen doorgaans levenslang en vaak ook levensbreed ondersteuning
nodig hebben.
Voor zover u als fractie niet direct betrokken bent bij het schrijven van het concept verkiezingsprogramma, willen we u vriendelijk vragen deze brief door te geven aan de partijafdeling of de
lokale programmacommissie van uw partij.
De volgende thema’s zijn belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking belangrijk.
Beschut wonen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking
Mensen met een lichte verstandelijke beperking vormen een kwetsbare groep. Velen overschatten
hun eigen mogelijkheden en ze worden ook vaak door hun omgeving overschat. Voor velen is het ook
moeilijk om een boeiende of passende baan te vinden en aansluiting bij anderen. In de WMO is het

formeel niet mogelijk hen in aanmerking te laten komen voor beschermd wonen, terwijl velen daar
wel behoefte aan hebben om niet in de problemen te komen.

Wat de gemeente wel kan doen is in samenwerking met woningcorporaties en zorgaanbieders
kleinschalige woonclusters ontwikkelen waar wonen in de nabijheid van een begeleidingsteam
mogelijk is.
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Veel mensen zijn nog steeds niet op de hoogte van de mogelijkheid dat ze gebruik kunnen maken van
onafhankelijke cliëntondersteuning, zowel bij het begin van het zorgtraject, als gedurende het
traject. Goede ondersteuning is nodig om tot een goed beeld te komen van de zorg die iemand nodig
heeft en tot een goede organisatie van de zorg. Goede en nabije zorg werkt preventief ter
voorkoming van ontsporing en criminaliteit, eenzaamheid, financiële problemen e.d.
De gemeente kan dit bevorderen door meerdere partijen te contracteren die onafhankelijke
cliëntondersteuning kunnen bieden en cliënten nadrukkelijker dan nu wijzen op de mogelijkheden
die ze hebben om zelf hun gewenste ondersteuner te kiezen.
Afstemming met omringende gemeenten
Het is voor mensen niet te begrijpen als ze in hun eigen gemeente een bepaalde ondersteuning niet
krijgen, terwijl ze van anderen horen dat het elders wel mogelijk is. Het is ook niet efficiënt als iedere
gemeente zijn eigen regels en werkwijzen ontwikkelt. Maak gebruik van elkaars kennis, zeker binnen
de eigen regio, groter dan alleen de A2 gemeenten. Daarmee wordt ook voorkomen dat
zorgaanbieders een enorme bureaucratie moeten optuigen (die ten koste gaat van de tijd die men
aan zorg kan besteden) om aan te kunnen sluiten op de uiteenlopende regelingen van de
verschillende gemeenten waar ze mee te maken hebben.
Neem verwanten van mensen met een verstandelijke beperking serieus
Door de aard van de beperking hebben de meeste mensen met een verstandelijke beperking
familieleden andere verwanten nodig om hen te helpen verwoorden wat ze nodig hebben en hen te
helpen bij hun belangenbehartiging. Het is belangrijk dat de gemeente deze familieleden niet alleen
ziet als mantelzorgers die helpen de zorgkosten laag te houden, maar vooral als een belangrijke
informatiebron om inzicht te krijgen in de noodzakelijke zorg, en als belangrijke partner in het
betrekken van de belanghebbenden bij de beleidsontwikkeling van de gemeente.
Aandacht voor specifieke voorzieningen
Het is belangrijk dat er een goed aanbod is van activiteiten voor vorming en vrijetijdsbesteding. Niet
voor iedereen met een verstandelijke beperking is het reguliere aanbod voldoende en passend. Dit
geldt ook voor mensen die wonen in een WLZ voorziening. De gemeente heeft wettelijk geen
zorgplicht voor mensen met een WLZ indicatie. Maar aangezien recreatie en begeleiding bij vorming
en vrijetijdsbesteding geen onderdeel uitmaakt van de Wet Langdurige Zorg, heeft de gemeente hier
wel een verantwoordelijkheid voor in het kader van maatschappelijke participatie, zoals ze deze
verantwoordelijkheid ook heeft voor andere burgers. In dit verband is continuïteit van subsidies aan
de Uitlaat en de stichting Carrousel van groot belang.
Faciliteer kleinschalige woonvormen

Er zijn mensen met een verstandelijke beperking en een WLZ indicatie die kleinschalig willen wonen
in een gewone woonomgeving. De gemeente kan dit faciliteren door ouderinitiatieven actief te
ondersteunen in het vinden en realiseren van geschikte woningen en waar nodig contacten te laten
leggen met woningbouwcorporaties.

Geen uitsluiting van voorzieningen als gevolg van beperking
Er zijn voorbeelden dat mensen met een meervoudige beperking niet naar een
dagactiviteitencentrum in de woonomgeving / eigen plaats kunnen, omdat deze voorzieningen niet
rolstoeltoegankelijk zijn of niet ingericht zijn voor mensen die naast een verstandelijke beperking ook
een (ernstige) fysieke beperking hebben. Indien dit in de gemeente het geval is, moet de gemeente
de zorgaanbieders hierop aanspreken en er samen voor zorgen dat alle voorzieningen goed
toegankelijk zijn.
Taxivervoer /schoolvervoer.
Goed en passend taxivervoer met zowel de Taxbus als naar de scholen is van groot belang. Er kan
niet steeds een beroep worden gedaan op de ouders om dit zelf en blijvend te regelen. Dat leidt tot
overbelasting met alle gevolgen van dien.

Wij hopen met onze suggesties u handreikingen te hebben gegeven voor het verkiezingsprogramma.
Wij zij desgewenst graag bereid u hierover ook mondeling nader te informeren en wensen u veel
wijsheid met het samenstellen van uw programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
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