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Gemeenteraadsverkiezingen 2018: onze adviezen 
 
1. Duidelijke en toegankelijke processen en informatie voor burgers 
De gemeente dient helder te zijn over de rol van de gemeente bij ondersteuning en over de  
procedure rond het aanvragen van ondersteuning. Het gaat dan om de manier waarop de burger zich 
moet melden, de wijze waarop de gemeente de vraag onderzoekt en erover beslist. Verder kunnen 
genoemd worden: de informatie over de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget en de 
hoogte van de eigen bijdrage, en de mogelijkheden van klachten en bezwaar/beroep. 
 
Adviezen: 

• Ga bij de inrichting van de processen uit van het perspectief van de burger; 

• raadpleeg burgers en ervaringsdeskundigen over de beste manier van inrichting van de  
processen en  de wijze van informeren; 

• hanteer verschillende manieren (website, folders, ervaringsdeskundigen) om burgers  
 laagdrempelig te informeren; 

• informeer burgers actief over de mogelijkheid om een klacht in te dienen of bezwaar/beroep  
 aan te tekenen. 
 
 
2. Persoonlijk plan 
Nadat een burger gemeld heeft dat hij/zij een ondersteuningsvraag heeft, stuurt de gemeente een 
bericht van ontvangst en vermeldt daarin dat de burger als voorbereiding op het gesprek een 
persoonlijk plan kan opstellen. Burgers doen er goed aan zichzelf vroegtijdig te bezinnen op de 
ondersteuning die zij nodig hebben. Zo’n plan omvat zaken als: Wat heb ik nodig om goed te kunnen 
functioneren? Welke voorzieningen horen daarbij? Wat wil en kan ik zelf, waar kan ik mijn netwerk 
van vrienden en familieleden bij betrekken? 
 
Adviezen: 

• Informeer burgers actief en vroegtijdig dat zij een persoonlijk plan kunnen opstellen; 

• wijs er op dat deskundige en onafhankelijke cliëntondersteuners beschikbaar zijn. 
 
 
3. Onafhankelijke cliëntondersteuning 
Een burger die behoefte heeft aan iemand die met hem meedenkt bij het opstellen van een 
persoonlijk plan ter voorbereiding op het keukentafelgesprek, kan gebruik maken van een 
cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner wordt door de gemeente beschikbaar gesteld en is 
onafhankelijk. Vooral voor minder mondige burgers kan de cliëntondersteuner een cruciaal persoon 
zijn bij het formuleren van de ondersteuningsvraag.  
 
 
Adviezen: 

• Zorg dat de cliëntondersteuners werkelijk onafhankelijk zijn van de gemeente en van  
 zorgaanbieders; 

• organiseer integrale cliëntondersteuning (zorg, Wmo, jeugd en langdurige zorg), zodat 
 cliënten met maar één cliëntondersteuner te maken krijgen; 

• stimuleer de bekendheid van de cliëntondersteuners. 
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4. Inkoopbeleid 
Door middel van het inkoopbeleid realiseren gemeenten hun maatschappelijke opdracht om mensen 
met een hulpvraag te ondersteunen. Zij kunnen door hun manier van inkopen invloed uitoefenen op 
het beleid en het gedrag van zorgaanbieders door eisen te stellen. 
 
Adviezen: 

• Laat de GASD en de GCR actief meedenken over het inkoopbeleid; 

• zorg dat de cliënt keuzevrijheid heeft uit meerdere aanbieders of zelf kan inkopen met PGB; 

• baseer het inkoopbeleid op de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek; 

• stel duidelijke eisen aan het cliënten- en kwaliteitsbeleid van de aanbieders. 
 
 
5. Ondersteuning van mantelzorgers 
Mensen met een ondersteuningsvraag wonen langer zelfstandig. Een belangrijke voorwaarde 
daarvoor is in veel situaties het ondersteunen van de mantelzorgers die het in de praktijk mogelijk 
maken dat mensen met een beperking in de samenleving blijven wonen. Ondersteuning van 
mantelzorgers kan veel omvatten: mogelijkheden voor ontspanning, respijtzorg, laagdrempelige 
regeling voor huishoudelijke ondersteuning, en mantelzorgers betrekken bij het keukentafelgesprek. 
 
Adviezen: 

• Stel een gedegen mantelzorgbeleid op samen met mantelzorgers; 

• vergroot op tal van manieren (zie boven) de draaglast van mantelzorgers; 

• stimuleer dat mantelzorgers zelf een apart keukentafelgesprek hebben. 
 
 
6. Sociale teams 
de gemeente beschikt over integrale, sociale teams, dat wil zeggen dat professionals uit verschillende 
beleidsgebieden (welzijn, onderwijs, schuldhulpverlening, thuiszorg) concreet samenwerken. 
Aandachtspunten rond het functioneren van de sociale teams zijn de betrokkenheid van burgers, 
privacy, besluitvormingskracht en de kennis van de jeugdhulp en armoede. 
 
Adviezen: 

• Stimuleer dat burgers invloed hebben op de sociale teams (door het wijkplan op te stellen); 

• let op de privacy van de bewoners; 

• stimuleer dat sociale teams bewoners actief bij hun activiteiten betrekken. 
 
 
7. Armoede 
Armoede neemt toe, signalen hierover bereiken ons, vooral onder mensen met beperkingen. Voor 
hen zijn er daardoor minder mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving, naast de al 
bestaande fysieke en bureaucratische obstakels.  
De gemeente beschikt over  instrumenten om die armoede te verkleinen, zoals een laagdrempelige 
gemeentelijke zorgverzekering, maatwerk via de bijzondere bijstand, een regeling voor meerkosten. 
Via ondersteunen bij het zoeken naar werk, schuldhulpverlening en stimuleren van samenwerking 
tussen instellingen. 
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Adviezen: 

• Zorg dat er aanvullend onderzoek gedaan wordt door het Nibud naar de inkomenspositie en 
de meerkosten van mensen met een beperking/chronische ziekte in Gouda. 

• stel een gemeentelijke armoederegisseur aan;  

• zorg voor participatiemogelijkheden voor mensen met beperkingen. 
 
 
8. VN-verdrag inzake rechten van mensen met een beperking 
Het VN-verdrag wil de participatie van mensen met een beperking (lichamelijk, visueel, geestelijk, 
verstandelijk) vergroten en drempels (feitelijk, sociaal, financieel) wegnemen. De gemeente beschikt 
over tal van instrumenten om die participatie en een inclusieve samenleving te bevorderen. Onder 
meer is zij wettelijk verplicht om periodiek een integraal plan te maken voor de lokale uitvoering van 
het VN-verdrag. Dit plan betreft het gehele sociale domein en wordt ook wel een lokale inclusie 
agenda genoemd. 
 
Adviezen: 

• Stel een lokale inclusie agenda op;  

• werkt daarbij samen met mensen met een beperking of met organisaties die hen 
vertegenwoordigen; 

• benoem een coördinerend wethouder voor inclusief beleid.  
 
 

9. Onafhankelijke klachtenopvang en ombudsfunctie 
Als mensen vastlopen in zorg en maatschappelijke ondersteuning, dan dient de gemeente zorg te 
dragen voor een goede klachtenopvang en afhandeling. 
 
Adviezen: 

• Organiseer de klachtenopvang via een onafhankelijke organisatie; 

• overweeg het installeren van een onafhankelijke en laagdrempelige ombudsfunctie voor het  
 sociaal domein. 

 

 
10. Persoonsgebonden budget 
Het persoonsgebonden budget geeft de burger meer ruimte om de zorg en ondersteuning bij zijn 
eigen leven te laten aansluiten en zodat hij makkelijker kan participeren. De burger bepaalt zelf door 
wie (welke zorgaanbieder), wanneer en hoe hij zich willen laten verzorgen en ondersteunen. De 
gemeente kan ruimhartig of enghartig omgaan met het Persoonsgebonden Budget (PGB), door de 
wijze waarop zij burgers informeert, de hoogte van de tarieven, de mate waarin mensen uit het 
netwerk betaald kunnen worden, etc.   
 
Adviezen:  

• Informeer burgers op diverse manieren, vroegtijdig en in het keukentafelgesprek over de 
mogelijkheid van het PGB;  

• geef hierbij aan dat het mogelijk is om voor alle maatwerkvoorzieningen een PGB aan te 
vragen; 

• maak het mogelijk dat mensen uit het netwerk betaald worden uit het PGB;   
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• stimuleer een integraal PGB over diverse leefgebieden (ondersteuning, arbeid). 
 

 
11.  Arbeidsparticipatie 
De gemeente heeft de opdracht mensen met een beperking zoveel mogelijk aan een normale baan in 
het bedrijfsleven te helpen. Zij beschikt daartoe over middelen als loonkostensubsidie, 
reïntegratievoorzieningen, 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. 
 
Adviezen:  

• Neem als gemeente zelf mensen met een arbeidsbeperking in dienst;  

• maak het aannemen van mensen met een beperking door werkgevers onderdeel van de 
gunning; 

• zorg voor voldoende beschutte werkplekken;  

• stel met de cliënt integrale participatieplannen op (inclusief gezondheid en onderwijs). 

 

 
12. Wonen 
Zowel ouderen als mensen met een beperking wonen (langer) zelfstandig. Het overheidsbeleid is 
erop gericht dit te ondersteunen. Een woning is immers een ‘thuis’ waar mensen zich veilig en 
krachtig voelen en waarin de relatie met de samenleving sterker is. De gemeente beschikt over tal 
van instrumenten om zelfstandig wonen mogelijk te maken, zeker door middel van de integrale 
aanpak van de sociale teams. 
 
Adviezen: 

• Bereid inwoners goed voor op het (langer) zelfstandig wonen; 

• biedt ruimte aan nieuwe woonconcepten van burgers; 

• stel een integrale woon- en zorgvisie voor een wijk op; 

• toets nieuwe bouwplannen standaard aan toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen 
met een beperking;  

• Zorg voor voldoende en betaalbare woningen voor mensen met een beperking. 
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