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Aandachtspunten voor het coalitieakkoord 

 

 
1. Inclusief beleid (inclusief waar het kan en exclusief waar nodig)   
Onder inclusief beleid wordt beleid verstaan dat een samenleving mogelijk maakt waarvan 
alle burgers met en zonder een beperking op gelijke wijze  gebruik van kunnen maken. Beleid 
waarbij vanaf het begin rekening wordt gehouden met mensen met een beperking of 
chronische ziekte. Het betreft hier mensen met een fysieke beperking, mensen met een 
verstandelijke beperking, ouderen en ander kwetsbare burgers. 
 
Wat kan de gemeente doen? 

• Zorg ervoor dat het inclusief denken onderdeel wordt van het beleidsproces. Laat ieder 

plan en beleidsvoorstel toetsen op de effecten voor mensen met een beperking. Wanneer 

er specifieke maatregelen nodig zijn, wordt dit in overleg met de lokale 

belangenbehartigers van mensen met een beperking ontwikkeld. 
 

• Breng een brede integrale agenda ‘inclusief beleid’ tot stand, in lijn met het VN-verdrag 

inzake de rechten van mensen met een handicap. Zorg voor een adequaat budget om 

participatiemogelijkheden en eigen regie voor de burgers te kunnen verwezenlijken. De 

overheveling van taken naar de gemeente moet gelijk oplopen met 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 op het gebied van wonen, werk, 

vrije tijd, scholing en vervoer. 

 

• De gemeente maakt belangenbehartiging door (vertegenwoordigers van) mensen met een 

handicap of een chronische ziekte mogelijk. De gemeente stimuleert, informeert en 

faciliteert waar nodig en zij bejegent deze belangenbehartigers als gelijkwaardige 

gesprekspartners. Daarnaast is het van belang dat er ook op regionaal niveau inspraak 

mogelijk is, wanneer gemeenten gaan samenwerken. 
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2. Toegankelijkheid 
Een van de belangrijkste voorwaarden om aan het maatschappelijke leven deel te nemen, is 
dat alle voorzieningen in een gemeente voor iedereen Bereikbaar, Toegankelijk, Bruikbaar en 
Uitgankelijk1 (BTBU) zijn. Toegankelijkheid is een basisvoorwaarde voor deelname aan de 
maatschappij.  
Al het gemeentelijke beleid wordt vooraf getoetst op de gevolgen die het heeft voor mensen 
met een beperking. Niet alleen de gebouwen en de openbare ruimte moeten toegankelijk zijn 
voor mensen met een beperking, maar er moet ook rekening worden gehouden met deze groep 
bij voorzieningen, evenementen en activiteiten. Wanneer het inclusief beleid tekort schiet en 
het niet lukt daarbinnen gelijkwaardige mogelijkheden voor iedereen te creëren, moeten 
specifieke maatregelen mogelijk blijven als onderdeel van het reguliere beleid. Door deze 
samen met de reguliere maatregelen naar voren te brengen, wordt toch voldaan aan inclusief 
beleid. 
In de praktijk is inclusief beleid echter nog geen vanzelfsprekendheid binnen de gemeente. De 
Goudse samenleving is bijvoorbeeld op veel punten niet toegankelijk voor mensen met een 
beperking. Om een paar voorbeelden te noemen: het Groenhovenbad is nog niet goed 
toegankelijk en bruikbaar voor mensen met een beperking, de nieuwe bibliotheek is niet 
geheel bruikbaar en festiviteiten zijn niet voor iedereen toegankelijk. 
 
Wat kan de gemeente doen?  

• De gemeente stimuleert een goede bruikbaarheid, toegankelijkheid , bereikbaarheid en 

uitgankelijkheid  van gemeentelijke voorzieningen zoals woningen, 

vrijetijdsvoorzieningen, winkels, scholen, vervoer en informatie. 

• De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door de gemeentelijke gebouwen BTBU te 

maken voor alle burgers. 

• Bij het verlenen van vergunningen en subsidies neemt de gemeente de BTBU van het 

betreffende gebouw mee als belangrijke voorwaarde. 

• De gemeente keurt bij oplevering van gebouwen of aan de BTBU eisen is voldaan.  

• Bij het inrichten van wijken of buurten let de gemeente erop dat er (goed toegankelijke) 

buurtwinkels en wijkvoorzieningen komen; dit bevordert de mogelijkheden voor 

zelfstandig wonen. 

• Bij het maken en uitvoeren van verkeersplannen zorgt de gemeente voor voorzieningen 

waardoor iedereen aan het verkeer kan deelnemen. U kunt dan denken aan rateltikkers 

voor blinden en slechtzienden en waarschuwingsmarkeringen bij oversteekplaatsen, 

verlaagde en gemakkelijk bedienbare verkeerslichtknoppen, verlagingen van stoepen bij 

oversteekplaatsen, het gebruik van heldere symbolen en kleuren voor mensen met een 

beperking enzovoorts. 

• Goed bruikbare en voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen. Op dit moment zijn veel 

gehandicaptenparkeerplaatsen niet goed bruikbaar voor gehandicapte automobilisten, door 

bijvoorbeeld de ligging en de afmetingen. 

• Gemeentelijke informatie is voor alle burgers laagdrempelig en gemakkelijk toegankelijk. 

Dat betekent dat informatie niet uitsluitend digitaal wordt aangeboden en dat schriftelijke 

informatie op taalniveau B1 moet worden geschreven. 

• Het Wmo-loket is goed toegankelijk en bereikbaar en heeft ruime openingstijden. 

Medewerkers kunnen omgaan met mensen met beperkingen en zijn in staat  om de 

totaliteit van problemen te overzien. Medewerkers nemen voldoende tijd bij de intake. 

GGZ-informatiepunten en MEE hebben een plaats in de BackOffice van het Wmo-loket. 

                                                 
1 Uitgankelijkheid is de mate waarin vluchtwegen en nooduitgangen te gebruiken zijn door mensen met een 

beperking.  

 



3 

 

 

3. Vrijetijdsbesteding 

Vrijetijdsbesteding is een belangrijk onderdeel van het leven.  
Mensen met een beperking dienen dan ook in staat te worden gesteld om deel te nemen aan 
activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, sport, recreatie. 
 

Wat kan de gemeente doen? 

• De gemeente zorgt ervoor dat evenementen en activiteiten, clubs, voorzieningen en 

gebouwen op het terrein van de vrijetijdsbesteding zoveel mogelijk open staan (en BTBU 

zijn) voor mensen met een beperking. Hieronder valt ook de dienstverlening aan mensen 

met een beperking. 

• De gemeente heeft BTBU als voorwaarde opgenomen voor het verlenen van subsidies en 

vergunningen voor evenementen, activiteiten, voorzieningen en gebouwen. 

• De gemeente biedt organisaties trainingen aan ter vergroting van de kennis over de 

integratie en begeleiding van mensen met een beperking.  

 

4. Vervoer 

Mensen met een beperking verplaatsen zich op een vergelijkbare manier als anderen. Zij 

hoeven daar geen extra kosten voor te betalen. Dit geldt ook voor leerlingenvervoer en 

vervoer naar de dagbesteding. 

 

Wat kan de gemeente doen? 

• Binnen haar mogelijkheden zorgt de gemeente voor een zo goed mogelijk toegankelijk 

openbaar vervoer en bijbehorende infrastructuur, zoals de haltes.  

• De gemeente gaat uit van de individuele vervoersbehoefte van mensen met een beperking 

die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.  

• De gemeente vergoedt de extra kosten of de speciale voorzieningen die mensen met een 

beperking nodig hebben voor hun vervoer. 

• De gemeente blijft alert en controleert of de vervoerder van doelgroepen, zoals de 

GroeneHartHopper, de afgesproken kwaliteit levert. 

 
5. Wmo 
Gelijke mogelijkheden betekent dat mensen met een beperking kunnen beschikken over die 
vormen van zorg en dienstverlening en die voorzieningen die hen in staat stellen zelf hun 
leven in te richten, zelfstandig te wonen en deel te nemen aan het maatschappelijke leven. 
Keuzevrijheid en vraagsturing dienen voorop te staan. 
Door de decentralisatie van voorzieningen worden keuzes gemaakt die verstrekkende 
gevolgen hebben voor de inwoners van Gouda. Er dient juist nu aandacht te worden besteed 
aan wat deze nieuwe ontwikkelingen voor invloed hebben op ouderen en mensen met een 
beperking. Zeker voor mensen met een verstandelijke beperking en GGZ-problematiek heeft 
het beleid grote consequenties. 
 
Wat kan de gemeente doen? 

• De gemeente houdt rekening met de persoonlijke voorkeuren en omstandigheden van 

mensen met een beperking, mantelzorgers en vrijwilligers. Bij het vinden van oplossingen 

staan behoud van regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop. Oplossingen 

kunnen dus per persoon verschillen. Dat wil zeggen dat wordt gezocht naar de beste 

oplossing voor die persoon in zijn specifieke situatie  (compensatieplicht, de zogenoemde 

kanteling in de Wmo).  

• Nieuwe doelgroepen komen vanuit de AWBZ bij de gemeente. Gemeenten moeten zich 

goed oriënteren op de nieuwe doelgroepen. Daarvoor is het zowel voor de gemeente als de 
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burgers op wie het beleid betrekking heeft belangrijk, gesprekken te voeren met 

instellingen, organisaties en belangenbehartigers, om hun kennis van de nieuwe 

doelgroepen te vergroten. Om hen niet buiten het (inclusieve) beleid te laten vallen, moet 

een inventarisatie van de doelgroepen worden gemaakt. Vervolgens kan worden bekeken 

hoe de nieuwe doelgroepen zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van inclusief beleid, 

en waar noodzakelijk exclusief beleid moet worden gemaakt. 

• De gemeente let erop dat mensen respectvol worden behandeld. Dat wil zeggen dat er 

goed naar ze geluisterd wordt, ze zelf een stem hebben in de oplossing en ze op een 

deskundige wijze geadviseerd en geholpen worden. 

• De gemeente zorgt voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Om ervoor te zorgen dat 

mensen passende ondersteuning krijgen, is het van belang dat zij terzijde worden gestaan 

door onafhankelijke cliëntondersteuners. Zij hebben het belang van de hulpvrager voor 

ogen en hebben expertise met betrekking tot het leven met een beperking en 

ondersteuningsvragen. 

• De gemeente zorgt ervoor dat mensen op een eenvoudige en snelle wijze aan zorg en 

voorzieningen kunnen komen. 

• De indicatiestelling voor voorzieningen is feitelijk, onafhankelijk en integraal. 

• De gemeente zorgt voor een goede regeling voor het persoonsgebonden budget voor 

hulpmiddelen en zorg. 

• De gemeente zorgt voor duidelijke informatie over de keuze tussen een voorziening in 

natura en andere mogelijkheden daarvoor, zoals een persoonsgebonden budget. 

• De gemeente vergoedt de meerkosten van noodzakelijke voorzieningen.   

• De gemeente oormerkt de Wmo-gelden. 

 

 
6. Werk 
Mensen met een beperking dienen gelijke kansen te krijgen bij het vinden van zinvol betaald 
werk op de arbeidsmarkt. De gemeente zet zich in om de mogelijkheden van mensen 
maximaal te benutten. Dit kan door middel van mogelijkheden voor betaalde arbeid, zinvolle 
dagbesteding, vrijwilligerswerk of andere mogelijkheden. 
 
Wat kan de gemeente doen? 

• De gemeente bevordert de deelname van mensen met een beperking/chronische ziekte aan 

het arbeidsproces, te beginnen bij de gemeentelijke organisatie. De gemeente stimuleert 

het doorstromen vanuit de sociale werkvoorziening naar reguliere arbeid. 

• In haar beleid om mensen - al dan niet vanuit een uitkering - te begeleiden naar betaald 

werk, schenkt de gemeente speciale aandacht aan de instroom van mensen met een 

beperking.  

• De gemeente betrekt lokale adviesraden en belangenbehartigers bij de invoering en 

uitvoering van de Participatiewet in 2015. 

• Stem de Participatiewet, de Wmo en het (passend) onderwijs goed op elkaar af, want deze 

wetten richten zich alle drie op maatschappelijke participatie. Bovendien ontstaan 

hierdoor nieuwe mogelijkheden om allerlei vormen van ‘maatschappelijke bijdragen naar 

vermogen’ te ontwikkelen: van dagbesteding, zorgboerderijen, stages en 

vrijwilligerswerk, tot en met vormen van onbetaald werk die leiden naar betaald werk.  

• De gemeente verstrekt een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk.  
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7. Onderwijs 
Kinderen moeten de mogelijkheid krijgen  op te groeien tot zelfstandige volwassenen: mensen 
die hun eigen keuzes kunnen maken. Onderwijs en vorming leveren hieraan een belangrijke 
bijdrage. Het leerlingenvervoer staat landelijk en gemeentelijk onder druk. Het is echter een 
voorziening die voor een kwetsbare groep onmisbaar is. 
 
 
 
Wat kan de gemeente doen? 

• Leerlingen met een beperking moeten deel kunnen nemen aan regulier (gewoon) 
onderwijs. Hiertoe is het noodzakelijk dat scholen BTBU zijn en open staan voor ieder 
kind. Het is noodzakelijk dat onderwijsprogramma’s op maat van ieder kind worden 
aangeboden.  

• Indien deelname aan regulier onderwijs niet mogelijk is, dienen er voldoende 
mogelijkheden te zijn om speciaal aangepast onderwijs te volgen. 

• Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het leerlingenvervoer. Dit dient beschikbaar te 

zijn indien het nodig is, van voldoende kwaliteit te zijn en uit te gaan van maatwerk.  
 
 
8. Wonen 
Mensen met een beperking zouden op een zelfde manier zelfstandig moeten  kunnen wonen  
als mensen zonder beperking. Mensen met een beperking kunnen zo lang mogelijk zelfstandig 
wonen, betaalbaar wonen, op een plaats waar men dat zelf wil, aangepast aan de beperking 
die men heeft. De zorg die daarvoor nodig is, is beschikbaar. De woonomgeving en 
voorzieningen in de woonomgeving zijn toegankelijk en veilig.  
 
Wat kan de gemeente doen? 

• Er wordt zoveel mogelijk ‘levensloopbestendig, aanpasbaar en logeerbaar’ gebouwd. 

Op deze manier worden bij latere individuele aanpassingen kosten gespaard; mensen 

met een beperking kunnen zonder moeite bij anderen op bezoek en logeren. Naast het 

uitvoeren van het bouwbesluit worden ook andere mogelijkheden om dit te stimuleren 

benut. 

• Bij stadsvernieuwing en renovatie van de woonomgeving moet voldoende aandacht 

zijn voor de Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid en Uitgankelijkheid 

(BTBU) van de woonomgeving en voorzieningen van mensen met een beperking. Het 

gaat dan ook om duidelijke herkenbaarheid en veiligheid van de woonomgeving. 

 
 
9. Inkomen 

De meeste mensen met een beperking hebben gedurende hun hele leven zorg, ondersteuning 

en hulpmiddelen nodig. Zij hebben daardoor vaak extra kosten, zoals eigen bijdragen en eigen 

betalingen, en kosten van noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen. Deze extra kosten 

(meerkosten als gevolg van handicap of ziekte) tasten de inkomenspositie van deze groep aan. 

Vaak is er sprake van een stapeling van eigen bijdragen die mensen hebben in de 

verschillende segmenten van voorzieningen en diensten. 
Het heffen van eigen bijdragen dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Mensen met een 
beperking hebben immers geen keuze, zij kunnen het zich niet veroorloven af te zien van zorg 
of voorzieningen, dan wel vermindering daarvan.  
Uitgangspunt is dat extra kosten als gevolg van handicap of ziekte gecompenseerd worden, 
zodat men dezelfde financiële mogelijkheden heeft als iemand zonder beperking. 
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De landelijke overheid gaat een aantal landelijke regelingen voor compensatie van zorgkosten 

voor chronisch zieken vervangen door een maatwerksysteem op gemeentelijk niveau. Enkele 

regelingen worden afgeschaft en gemeenten krijgen maar de helft van het huidige landelijke 

budget. Er moet duidelijkheid komen over de financiële gevolgen voor burgers. En het is 

belangrijk dat de gelden die overgaan naar de gemeente zo gericht mogelijk ingezet worden 

voor inkomensondersteuning aan mensen met een beperking die meerkosten maken vanwege 

hun ziekte of handicap. 
 
 
Wat kan de gemeente doen? 

• De gemeente is terughoudend in het heffen van eigen bijdragen. Indien er toch eigen 

bijdragen worden gevraagd, houdt de gemeente rekening met de financiële draagkracht en 

met de meerkosten die iemand heeft als gevolg van zijn beperking, zoals de stapeling van 

eigen bijdragen uit verschillende segmenten. 

• Meerkosten als gevolg van een beperking of ziekte worden zodanig vergoed, dat de 

financiële situatie van iemand met een beperking gelijkwaardig is aan die van iemand 

zonder een beperking. 

• In de nieuwe Wmo wordt een nieuw artikel 4a ingevoegd en een lid aan artikel 5 

toegevoegd, waarvan de strekking is dat het college in de Wmo-verordening regels kan 

opnemen om aan personen met een beperking, chronisch psychisch of psychosociaal 

probleem en daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten een tegemoetkoming 

ter bevordering van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 

functioneren, toe te kennen. 

Op basis hiervan ontwikkelt de gemeente een regeling voor gerichte 

inkomensondersteuning. 


