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Reactie van de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking op de  

Gemeentelijke visie:  wat biedt Gouda haar jeugd  

18 oktober 2005 
 
 

 

 

Inleiding 
Het college van BenW heeft de Goudse adviesraad voor mensen met een beperking gevraagd 

advies uit te brengen over de kaders voor het jeugdbeleid. Op basis van het visiedocument Wat 

biedt Gouda haar jeugd en een aantal gemeentelijke achtergrondstukken geven wij hieronder 

een aantal belangrijke aandachtspunten weer vanuit het belang van kinderen en jongeren met 

een beperking. 

Wij verstaan onder mensen met een beperking de volgende groepen: mensen met lichamelijke, 

verstandelijke of psychische beperkingen.  

 

 

 
Zorg/preventie 
 

In het visiedocument wordt een goed signaleringssysteem aan de hand van het  

burgerservicenummer/leerlingnummer genoemd. 

Kunt u ons uitleggen wat het burgerservicenummer betekent? Wij adviseren het 

signaleringssysteem op een centraal punt te huisvesten, en dit bekend te maken bij alle  

instellingen, huisartsen, scholen en welzijnsinstellingen. Wordt hierbij de Wet op de privacy 

geborgd? 

 

Ten aanzien van zorg/preventie vragen wij aandacht voor de volgende punten: 

 

• Binnen de verslavingszorg is bekend dat de groep jeugdige verslaafden steeds 

groter wordt. Naar onze mening dient dit ook een beleidsterrein van de 

gemeente te zijn, bijv. op het gebied van preventie en voorlichting. 

 

• Niet alle kinderen en jongeren met beperkingen zijn in beeld. Zorg voor zicht en 

aandacht voor de onbekende groep.  

Bijvoorbeeld door: 

- te inventariseren wat vragen zijn van jongeren op het terrein van gezondheid en andere    

terreinen en daar rekening mee te houden bij het aanbieden van hulp. 

- In beeld te krijgen hoe het staat met zwerfjongeren in Gouda en kijk aan de hand van 

  die gegevens wat er gedaan zou kunnen worden. 

      -    de groep jeugdige verslaafden te inventariseren en registreren.  

 

• Zorg voor afstemming en samenhang in beleid en activiteiten (integraal beleid!) 

Toelichting: 

Bij aanbieders van zorg- en dienstverlening, overheden en financiers ontstaat in toenemende 

mate het besef dat gezondheids-, zorg- en welzijnproblemen integraal aangepakt moeten 

worden. Cliënten pleiten al lang voor samenhang, zodat maatwerk kan worden geboden. Tot 

nu toe vindt afstemming nog vooral plaats binnen sectoren. Cliënten hebben vooral ook 

behoefte aan samenhang tussen sectoren. Voor ouders met een gehandicapt kind is het   
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belangrijk dat er aansluiting is tussen speciaal onderwijs, leerlingenvervoer, extramurale 

AWBZ-voorzieningen en WVG-voorzieningen.  

Van de gemeente wordt onder meer verwacht dat zij hun verantwoordelijkheden in het 

kader van de WCPV nemen en als regisseur optreden. Dit betekent op het gebied van het 

jeugdbeleid dat de gemeente er niet alleen op toeziet dat er een GGD is die de 

jeugdgezondheidszorg uitvoert, maar tevens zorgt voor samenhang tussen het 

jeugdgezondheidsbeleid en het gemeentelijke jeugdbeleid (integraal beleid). Bijv. dat er 

goede overdracht plaatsvindt tussen het consultatiebureau en de GGD. Ook is het belangrijk 

dat het beleid tot stand komt in samenspraak met instellingen die een rol spelen in de 

uitvoering - zoals jeugdwelzijnsinstellingen, consultatiebureaus, scholen, justitie, 

arbeidsvoorziening, jeugdhulpverlening en niet te vergeten de ouders en jongeren zelf - en 

dat ook op andere relevante beleidsterreinen waar mogelijk een bijdrage wordt geleverd aan 

het behouden en bevorderen van een jeugd(facetbeleid).  

 

• Vanuit de GGZ-jeugdzorg is het belangrijk dat instanties zich niet alleen richten 

op het kind, maar op het hele gezin, omdat het gezin als geheel vaak problemen 

heeft. Stem dit op elkaar af. 

 

• Zorg voor een goede cliëntenparticipatie binnen de GGZ-jeugdzorg. Dit 

ontbreekt nog.  

 

• Zorg voor een positieve beeldvorming  

Toelichting: 

Jeugdigen met een beperking hebben nog regelmatig te maken met 

vooroordelen en beelden die niet kloppen. Een effectieve, realistische beeldvorming kan daar 

een eind aan maken. Dat betekent gehandicapte jongeren zelf in beeld laten komen en laten  

zien wie ze zijn en wat hun mogelijkheden zijn. Geef voorlichting aan jongeren door jongeren 

met beperkingen en probeer op deze manier de beeldvorming positief te beïnvloeden. 

 

• De Wvg houdt niet altijd voldoende rekening met de behoeften van jeugdigen 

met een beperking. Zorg dat dit verbetert door bijvoorbeeld: 

- Kinderen en jeugdigen met een beperking in staat te stellen hun hobby’s thuis uit te  

     oefenen 

- Zorg, in verband met de groei, voor een snelle procedure voor de verstrekking van 

nieuwe voorzieningen 

- Kinderen die in een Awbz-instelling verblijven moeten de mogelijkheid hebben om in de 

weekenden en schoolvakanties thuis te logeren. 

 

 

Onderwijs/arbeid 
Ten aanzien van onderwijs/arbeid vragen wij aandacht voor de volgende punten: 

 

• Formuleer doelen en criteria 

 

Het is van belang in het nieuwe jeugdbeleid doelen te formuleren die het totale veld dekken, dus 

ook doelen met betrekking tot kinderen en jongeren met beperkingen.  

Stel criteria op om de effecten van het jeugdbeleid te meten, bijv. hogere deelname van 

gehandicapte kinderen aan het reguliere onderwijs, behalen van een diploma, zelfstandig in de 

maatschappij kunnen functioneren. 
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• Zorg voor gelijke kansen in het onderwijs 

Uitgangspunt/visie 

Kinderen met een beperking dienen gelijke kansen te hebben in het onderwijs als andere 

leerlingen. Gewoon als het kan, speciaal als het moet is het motto dat wij hanteren. 

Toegankelijkheid van scholen in alle opzichten is hier een belangrijke voorwaarde voor. Leraren 

moeten op een flexibele manier in kunnen spelen op leerlingen met specifieke eisen. Alle 

leerlingen – ook die met een beperking - maken gebruik maken van dezelfde leermiddelen.  

 

Rol gemeente 

De gemeente kan de integratie van leerlingen met een beperking in het reguliere onderwijs, 

bijzonder en openbaar, stimuleren door het bevorderen van de toegankelijkheid van de 

betreffende scholen. Er bestaan voorschriften en vergoedingen om schoolgebouwen bruikbaar 

en toegankelijk te laten zijn voor leerlingen met een beperking of aandoening. Toch zijn er nog 

veel gebouwen die niet voldoende toegankelijk en bruikbaar zijn. Gemeenten kunnen grote 

invloed uitoefenen op de toegankelijkheid en bruikbaarheid van schoolgebouwen door kennis te 

hebben van de regelgeving, subsidiemogelijkheden te benutten en toe te zien op naleving van 

BTB.  

Gezien de coördinerende rol van de gemeente bij de ontwikkeling van het lokaal onderwijsbeleid 

en het  onderwijsachterstandbeleid, en haar rol als subsidiënt van de schoolbegeleidingsdienst, 

heeft de gemeente ook de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de onderwijsvoorwaarden en 

zo de toegankelijkheid (fysiek en mentaal) voor leerlingen met een beperking te bevorderen.  

Het is ook een taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat leerlingenvervoer aan  

kwaliteitseisen voldoet, met name op het gebied van veiligheid.  

 

 

• Zorg voor gelijke kansen op werk 

Schep binnen de gegeven mogelijkheden gelijke kansen voor jongeren met een beperking om 

betaald werk of vrijwilligerswerk te vinden. 

Bijvoorbeeld door: 

- aandacht te besteden aan opleidingsvragen van jongeren met een aandoening of 

beperking en aan de toegankelijkheid van opleidingen.  

- leer/werktrajecten op maat aan te bieden aan jongeren met een beperking. 

- een lobby traject bij bedrijven om jongeren met een beperking in dienst te nemen. 

 

 

 

 

Sociale ontwikkeling 
Ten aanzien van sociale ontwikkeling vragen wij aandacht voor de volgende punten: 

 

 

• Zorg dat culturele-, welzijns- en sportvoorzieningen bereikbaar, toegankelijk, 

bruikbaar (BTB) en veilig zijn voor jeugdigen met een  beperking. Zorg dat ook 

deze groep kennis kan maken met sport, cultuur en welzijn. 

Bijvoorbeeld door: 

- Het kunst en cultuur onderwijsaanbod ook toegankelijk te maken voor kinderen met een 

beperking.  

- bij de aanleg van eigen recreatieve voorzieningen ervoor te zorgen dat deze bereikbaar, 

toegankelijk en bruikbaar zijn voor jeugdigen met een beperking of aandoening. 

- activiteiten op het gebied van welzijn regelmatig te beoordelen op BTB en V. Hierbij valt 

te denken aan bibliotheken, club - en buurthuiswerk, voorzieningen voor Algemeen 

Maatschappelijk werk, sportverenigingen, sportaccommodaties en instellingen voor 

sociaal en cultureel werk. In het kader van inclusief beleid dat ook rekening houdt met 

de belangen van jongeren met een beperking of aandoening, kan er ook voor deze 

sector een checklist worden opgesteld om structureel aandacht aan de belangen van 

deze doelgroep te besteden. Bij elke beleidsmaatregel of -aanpassing moet gekeken 

worden wat de effecten zijn voor alle gebruikersgroepen, dus ook voor jongeren met een 
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beperking. Voorbeelden zijn wijzigingen in subsidieregelingen, verhuizing of renovatie 

van accommodaties en het opzetten, wijzigen of afschaffen van activiteiten.  

 

 

• Zorg voor toereikende mogelijkheden voor actieve en passieve 

vrijetijdsbesteding voor jeugdigen met een beperking. 

Bijvoorbeeld: 

 -    Inventariseer wat de behoeften zijn van jongeren met een beperking 

- Stel subsidie beschikbaar voor de extra (vervoers)kosten van sporters met een 

beperking of aandoening. 

- Stimuleer reguliere sportverenigingen om gehandicapte sporters (al dan niet in een 

aparte afdeling) deel te laten nemen aan de sportactiviteiten.  

- Vergoed de meerkosten van aangepaste sportvoorzieningen, zoals een sportrolstoel en 

een sporttandem. 

- Stel een subsidie beschikbaar voor jongeren die niet in een groot clubverband kunnen 

sporten vanwege hun beperking. Hiervoor is behoud van een Persoonsgebonden Budget 

ook van groot belang. 

 

 

• Zorg dat er een informatiepunt voor jongeren komt, bijv.  bij de ontwikkeling 

van zorgwelzijnskruispunten. 

  

 

 
Leefomgeving 
Ten aanzien van de leefomgeving vragen wij aandacht voor de volgende punten: 

 

• Zorg voor voldoende toegankelijke speelgelegenheid/open ruimte  
Toelichting: 

Kinderen met een handicap dienen net als andere kinderen de mogelijkheid te hebben zich te 

ontwikkelen en samen met andere, niet-gehandicapte kinderen te kunnen spelen in de 

speelplekken en open ruimte. Daarom zou het materiaal in speeltuinen ook bruikbaar moeten 

zijn  voor gehandicapte kinderen, en zou de open ruimte moeten voldoen aan 

toegankelijkheidseisen. 

Dit zou niet beperkt moeten worden tot een locatie. Op diverse locaties, verspreid in de stad, 

dienen speelmogelijkheden te zijn voor gehandicapte kinderen, zodat zij dezelfde mogelijkheden 

hebben als andere kinderen. Bovendien zijn kinderen met een handicap vaak minder mobiel en 

is het voor de ouders van groot belang dat er meerdere speelplekken zijn die goed bereikbaar 

zijn.  

Bij de aanleg van nieuwe speelplekken kan de gemeente onderzoeken of er speelmogelijkheden 

voor gehandicapte kinderen gecreëerd kunnen worden. Maar ook bij de renovatie van bestaande 

speelplekken, ligt er een kans voor de gemeente om na te gaan in hoeverre de speelmaterialen 

bruikbaar gemaakt kunnen worden voor kinderen met een handicap, en in hoeverre de locatie 

toegankelijk is.   

Wanneer er geschikte speelplekken beschikbaar zijn, is de volgende belangrijke stap inderdaad 

dat er goede informatie beschikbaar komt over de speelmogelijkheden voor gehandicapte 

kinderen.   

 


