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Regeerakkoord heeft fundament nodig

Geachte leden van de commissie van VWS van de Tweede Kamer,
Op 4 december bespreekt u de begroting 2013 van het Ministerie van VWS. Wij
verwachten dat tijdens deze begrotingsbehandeling ook gesproken gaat worden
over de beleidsvoornemens uit het regeerakkoord. In het regeerakkoord worden
ingrijpende transities voorgesteld ten aanzien van de bestaande intramurale en
extramurale zorg. Dit onder inboeking van een forse bezuiniging en zonder een
goede borging van de randvoorwaarden voor de transities en zonder een goede
borging van de rechtspositie van mensen die het aangaat.
1. Wij verzoeken u de transities uit het regeerakkoord gelijk te laten lopen aan de
opbouw van een inclusieve samenleving, met mogelijkheden voor gelijke
deelname en eigen regie voor iedereen. Hoofdbakens voor een inclusieve
samenleving zijn participatie, toegankelijkheid, zelfstandigheid en kwaliteit van
bestaan voor mensen met en zonder beperking.
2. Wij verzoeken u de (rechts)positie van burgers bij de overheveling van taken
naar gemeenten beter te borgen. Daarbij gaat het om: de mogelijkheden van
eigen regie, maatwerk op basis van het compensatiebeginsel, recht op een
PGB, onafhankelijke cliëntondersteuning, transparante indicatiestelling en
cliëntenparticipatie. Zie de bijlage voor toelichting op deze ankers.
3. Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat op gemeentelijk niveau een brede agenda
inclusief beleid tot stand komt en dat gemeenten een adequaat budget hebben
om participatiemogelijkheden en eigen regie voor hun burgers te
verwezenlijken, conform de uitgangpunten onder 1 en 2 genoemd.
4. Wij verzoeken u in 2013 een aantal integrale regelarme pilots in gemeentes in te
richten. Ga hierbij uit van de eigen kracht en eigen regie van mensen. Toets
deze pilots op alle levensterreinen op participatie, toegankelijkheid,
zelfstandigheid en kwaliteit van bestaan.
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-25. Wij verzoeken u er voor te zorgen dat voor de nieuwe
inkomensmaatwerkregeling voor chronisch zieken en mensen met een handicap
een landelijk kader worden ontwikkeld. Dit om rechtsongelijkheid en grote
verschillen tussen gemeentes tegen te gaan.
6. Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat de Kern AWBZ toegankelijk blijft voor
mensen voor wie de extramurale zorg geen adequate oplossing biedt. De
mogelijkheden en de wensen voor extramuralisatie van bestaande en
toekomstige groepen dienen individueel getoetst te worden op basis van de ICF
en niet op basis van een indeling in ZZP-profielen. Uitganspunt moet de
beperking van een persoon zijn, waarbij vervolgens gekeken wordt op welke
wijze en waar de passende oplossing gerealiseerd kan worden passend bij de
wens en behoefte van de cliënt. De financiering volgt altijd de cliënt en niet
andersom.
7. Wij verzoeken u een monitor op te zetten over de extramuralisering van de zorg
en de effecten daarvan op de participatiemogelijkheden en zelfredzaamheid van
mensen met een beperking.
8. Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat zelfstandig wonende mensen met een
beperking toegang houden tot huishoudelijke verzorging via de Wmo.
Gemeentes houden nu 25 % van het huidige budget huishoudelijke hulp over
om een maatwerkvoorziening te maken. Wij voorzien dat mede door de
transities een grote groep mensen met een beperking en een laag inkomen hier
gebruik van moeten maken. Dit omdat zij niet in staat zijn om de huishoudelijke
verzorging zelf te betalen, waardoor het aantal beschikbare uren veel lager zal
worden.
9. Wij verzoeken u de toegang tot respijtzorg open te houden. Veel ouders van
jonge kinderen met een (ernstig) verstandelijk/meervoudige beperking kunnen
de situatie volhouden doordat zij af en toe even kunnen bijtanken als hun kind
naar een logeervoorziening gaat. Voor partners van dementerende ouderen
geldt dit eveneens. Wij maken ons ernstig zorgen over de mogelijkheid voor
mantelzorgers om gebruik te maken van respijtzorg (zoals logeren). Als het niet
mogelijk blijft om af en toe de zorg over te dragen aan anderen, zullen velen
eerder kiezen voor een (duurdere) plaatsing in een instelling.
10. Wij verzoeken u een goede monitor op te zetten van inkomen en
koopkrachtontwikkeling voor mensen met een chronische aandoening of
handicap. De voorstellen uit het regeerakkoord hebben voor de huidige cliënten
en toekomstige cliënten ingrijpende gevolgen. Het inkomen moet voldoende zijn
om van te leven en te kunnen participeren. Een evenwichtige
koopkrachtontwikkeling is een randvoorwaarde om aan dit recht een goede
invulling te geven.
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2 november en de brief die wij met alle PG-organisaties samen stuurden op
29 oktober.
Wij denken graag mee over de verdere invulling van de beleidsvoornemens en
willen op basis van de notitie ‘De inclusieve samenleving vraagt om een solide en
solidair fundament: verzet de bakens en leg stevige ankers’ met u in gesprek over
noodzakelijke voorwaarden voor nieuw beleid.
Vriendelijke groet,

Angelique van Dam
directeur CG-Raad

Wim Drooger
directeur Platform VG
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