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In 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in Nederland
geratificeerd.
Gemeenten hebben de taak gekregen het verdrag gemeentebreed te implementeren en er zorg voor
te dragen dat alle inwoners daadwerkelijk mee kunnen doen. Toegankelijkheid en bereikbaarheid
van gebouwen en voorzieningen zijn essentieel, de openbare ruimte is ook voor mensen met een
handicap veilig en toegankelijk. Ook in sociaal/economisch opzicht moeten mensen met een
beperking volop kunnen deelnemen aan de samenleving.
Bij de ratificatie heeft de Tweede Kamer bepaald dat gemeenten periodiek een integraal plan maken
voor lokale uitvoering; een plan waarin onderwerpen als arbeid, zorg en welzijn, inkomen, onderwijs,
vervoer en mobiliteit, wonen en leven een plek krijgen.
In navolging van de gemeente Utrecht én het ongevraagd advies van de Adviesraad WMO/Jeugd
Leiden hebben we de voor het Platform belangrijkste punten op papier gezet.
Arbeid
Uit landelijke evaluatie van de Participatiewet blijkt dat het aantal (beschermde) werkplekken voor
mensen met een beperking is afgenomen. De gemeente moet er alles aan doen om mensen met een
beperking aan een passende en langjarige baan te helpen, waarbij jaarlijks wordt geëvalueerd en de
benodigde begeleiding wordt gefaciliteerd. Dit vraagt om maatwerk.
Een soepele overgang van onderwijs naar werk mag niet door bureaucratische drempels bemoeilijkt
worden.
Zorg en welzijn
Mensen met een beperking maken vaker gebruik van voorzieningen op het gebied van zorg:
huishoudelijke hulp, dagbesteding, begeleiding, verpleging, speciaal vervoer etc.
De kosten voor levensonderhoud zijn relatief hoog door de beperking(en) én de Eigen Bijdragen die
moeten worden opgebracht voor de voorzieningen op grond van de WMO, de WLZ en de ZVW. Wij
bepleiten dat de gemeente de hoogte van Eigen Bijdragen beperkt en stapeling van kosten
voorkomt.
Maatwerk blijft een permanente opgave voor zorg- en dienstverleners waarbij extra aandacht voor
de individuele omstandigheden van gebruikers gaat boven de bureaucratisch uitvoering van de
regels.
Knelpunten in wet- en regelgeving worden opgelost: mensen worden niet meer van het kastje naar
de muur gestuurd, individuele cliëntondersteuning is beschikbaar. Het Leidse Sleutelteam moet in
stand blijven om botsende regelgeving waarvan de cliënt de dupe is, te kunnen doorbreken.
Chronisch zieken en gehandicapten blijven met een inkomen tot 150 % WML jaarlijks recht houden
op een compensatie voor hun meerkosten van € 200,De budgetten voor WMO- voorzieningen (huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding, vervoer,
woningaanpassing etc.) blijven op niveau zodanig dat maatwerk aan cliënten geleverd kan worden:
de cliënt centraal.

Wonen en openbare ruimte
Samen met corporaties draagt de gemeente zorg voor voldoende, geschikte en betaalbare woningen
voor mensen met een beperking.
Aanpassingen van de eigen woning blijft financieel mogelijk voor mensen met een beperking.
De woonomgeving draagt bij aan veiligheid en bereikbaarheid voor mensen met een beperking.
Gebouwen en voorzieningen zijn drempelloos toegankelijk voor gehandicapten.
In de evenementenvergunning dient een bepaling opgenomen te worden m.b.t. toegankelijkheid
voor mensen met een handicap en speciale faciliteiten (o.a. toiletten).
In het centrum komen meer (ondergrondse) fiets stallingen waardoor de overlast van wild-stallen
kan worden aangepakt door bijv. fietsparkeervakken op de Breestraat te maken en wild stallen te
verbieden én daarop te handhaven.
Verkeersveiligheid is belangrijk voor langzame verkeersdeelnemers. Zebrapaden – ook
doorgetrokken op de fietspaden – blijven of worden weer opnieuw aangebracht (bijv. Hooigracht –
Driessenstraat). Dit geldt voor de hele stad.
Inkomen
Volwaardig mee doen aan de samenleving kost geld: de gemeente ondersteunt met het
Minimabeleid ruimhartig de deelname van mensen met een beperking aan de samenleving en
verhoogt de grens van het Minimabeleid naar 150% van het WML.
Toegankelijkheid
De gemeente streeft ernaar de best bereikbare en toegankelijke (historische) stad van Nederland te
worden: van websites tot bushaltes, van Stadhuis tot winkelcentra in de buitenwijken.
De gemeentelijke informatie is in begrijpelijke taal beschikbaar, aanvragen voor voorzieningen
worden administratief vereenvoudigd en zijn naast digitaal ook op papier beschikbaar.
De gemeentelijke website voldoet na vernieuwing aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.
Testpanels kunnen een rol spelen bij het toetsen van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van
voorzieningen.
Gemeentebreed
We bepleiten een bewustwordingscampagne in de stad én binnen het gemeentelijk apparaat die
aandacht vraagt voor het VN-verdrag.
Gedacht zou kunnen worden aan een gemeentelijk toegankelijkheidsnetwerk van ambtenaren die
binnen hun afdeling VN-ambassadeur zijn en die met een permanente toegankelijkheidsbril
constructief/kritisch het beleid, de uitvoering en de evaluatie monitoren en daarover rapporteren
aan College, de Raad en de stad.
Het Platform Gehandicapten Leiden is en blijft graag gesprekpartner onder het motto:
Beperkt hoort erbij!
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