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Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Gouda 

Postbus 1086 

2800 BB Gouda 

 

Betreft: Voorstel college van BenW inzake ombuigingsmaatregelen, behorende bij de 

informatiememo keuzevraagstukken ombuigingen van 1 september 2020. 

 

             

Gouda, 23 oktober 2020. 

 

Geachte raadsleden, 

De Goudse adviesraad voor mensen met een beperking wil u graag adviseren over de 

ombuigingsmaatregelen die het college van BenW heeft voorgesteld1. 

De ombuigingsmaatregelen zijn zeer ingrijpend voor de individuele burger met een 

beperking. 

Hieronder geven wij aan welke zorgen wij hebben ten aanzien van de maatregelen die 

gevolgen hebben voor mensen met een beperking, en geven wij daarbij aan wat ons advies 

is. 

Uiteraard zijn wij bereid om mondeling een nadere toelichting te geven. 

 
 
Programma 3: Wonen en leefomgeving 
 
Maatregel: Scheefstand straatmeubilair  

Scheefstand wordt niet meer aangepakt tenzij het tot onveilige situaties leidt.  

 

Advies:  

Het niet meer aanpakken van scheefstand van straatmeubilair kan niet alleen leiden tot 

onveilige situaties maar kan ook leiden tot ontoegankelijke situaties voor mensen met een 

visuele beperking of met een mobiliteitsbeperking. Zorg daarom dat naast de veiligheid ook 

de toegankelijkheid en de doorgankelijkheid niet in het geding komen. 

 
1 informatiememo keuzevraagstukken ombuigingen sept. 2020, bijlage 1: Voorstel college: Overzicht 
ombuigingsmaatregelen 
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Maatregel:  Loslaten van behoud speelplaatsen 

Speelplaatsen waar naar verhouding minder kinderen wonen in de wijk worden afgebouwd.  

 

Advies:  

In Gouda is een beperkt aantal toegankelijke speelplaatsen ontwikkeld voor ouders en/of 

kinderen met een beperking.  

Kenmerkend voor aangepaste speelplaatsen is dat zij rolstoeltoegankelijk zijn, goed 

begaanbare paden hebben en er een aantal aangepaste speeltoestellen aanwezig zijn. 

Ouders en/of kinderen met een beperking uit andere wijken bezoeken deze speelplaatsen. 

Zorg ervoor dat deze toegankelijke speelplaatsen in elk geval behouden blijven.  

 
 
Programma 4: Sociaal domein 
 
Een aantal van onderstaande maatregelen kunnen grote gevolgen hebben voor mensen met 

een beperking. De GAB vindt het daarom van groot belang dat cliënten die hiermee 

geconfronteerd worden en het gesprek aan moeten gaan met de gemeente, daarbij 

ondersteuning krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. De gemeente dient deze 

mogelijkheid actief aan te bieden aan de cliënt. 

 
Generieke maatregel individuele begeleiding en hulp bij het huishouden:  

Het college wil 5% minder uren individuele begeleiding en 1% minder uren huishoudelijke 

hulp toekennen. Daarvoor gaat men de richtlijnen aanscherpen.  

 

Advies:   

In 2016 heeft het college de richtlijn voor hulp bij het huishouden bijgesteld en verruimd, 

omdat het protocol hulp bij het huishouden uit 2013 de rechterlijke toets niet kon 

doorstaan. 

Nu stelt het college opnieuw voor die verruimde richtlijn uit 2016 aan te scherpen. 

De GAB wil benadrukken dat er altijd ruimte moet zijn voor maatwerk. Dit is immers het 

uitgangspunt van de Wmo2015. Het college dient rekening te houden met de 

persoonskenmerken en de individuele omstandigheden van de cliënt. Dit geldt ook voor 

individuele begeleiding. 

De genoemde bezuiniging mag niet ten koste gaan van maatwerk. 

 

Maatregel: Bezuiniging scootmobielen  

Het college wil alleen nog scootmobielen verstrekken die maximaal 12 km/h kunnen rijden 

omdat deze scootmobielen goedkoper zijn.  

 

Advies:  

Het uitgangspunt moet zijn dat er een scootmobiel wordt verstrekt die passend is voor  



3 
 

de betreffende cliënt. Als dat een scootmobiel is die duurder is en harder rijdt, moet dat tot 

de mogelijkheden behoren. Weer moet het uitgangspunt maatwerk zijn. 

In deze maatregel wordt tevens aangegeven dat mensen die nu een scootmobiel hebben die 

harder rijdt dan 12 km/h, op vrijwillige basis wordt gevraagd of de snelheid naar 12 km/h 

kan.  

 

Advies: Ook hier moet maatwerk het uitgangspunt zijn. Maar bovenal moeten mensen zich 

niet onder druk gezet voelen om de snelheid van hun scootmobiel te verlagen.  

 

Maatregel: Algemeen gebruikelijk maken van goedkope hulpmiddelen 

Het college wil hulpmiddelen zoals douche en toiletspoelen en handbewogen rolstoelen 

voor incidenteel gebruik algemeen gebruikelijk verklaren zodat mensen deze hulpmiddelen 

zelf moeten aanschaffen. 

 
Advies:  

Mensen met een beperking dienen gecompenseerd te worden om de bijkomende kosten in 

verband met handicaps te kunnen dekken, zodat ze in een gelijke positie komen als mensen 

zonder beperking. Op basis van het VN-verdrag Handicap mag er geen discriminatie 

plaatsvinden met betrekking tot de extra kosten die mensen met een beperking hebben als 

gevolg van hun beperkingen (zie ook het General comment nr. 6). 

Artikel 1 van de Grondwet is recent uitgebreid met mensen met een beperking. Deze 

maatregel is als gevolg hiervan niet alleen in strijd met het VN-verdrag Handicap, maar ook 

met de Grondwet. 

 

Bovendien is het ons inziens juridisch niet mogelijk is om hulpmiddelen die specifiek bedoeld 

zijn voor mensen met een beperking als algemeen gebruikelijk aan te merken. Wij verwijzen 

hiervoor naar een  recente uitspraak van de Centrale raad van beroep2.  

 

Maatregel: Omzet individuele begeleiding naar groepsbegeleiding  

 

Advies: Individuele begeleiding voorziet in een andere behoefte dan groepsbegeleiding en 

daarom moet hier heel zorgvuldig mee omgegaan worden. Bezuinigen mag niet het doel zijn. 

Aanbieders en cliënten moeten zich niet onder druk gezet voelen.  

 

Maatregel: Inclusie 

Welk beleid wordt hiermee bedoeld? Dit wordt niet duidelijk. 

 

Maatregel: Alternatief aanbod mantelzorgwaardering 

Het college wil een andere vorm van waardering gaan verkennen omdat mantelzorgers 

weinig gebruik maken van de stadspas. 

 

 

 
2 Uitspraak Centrale raad van beroep, 20 november 2019. 
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Advies: 

De GAB bevestigt het beeld dat de stadspas geen passende vorm van waardering is voor 

mantelzorgers. 

Ons advies zou zijn om deze alternatieve vorm van waardering af te stemmen met (een 

vertegenwoordiging van) de mantelzorgers zelf. Waar hebben zij wél behoefte aan? 

 

 
Programma 6: leefbaarheid en veiligheid 

 

Maatregel: Impulsbudget leefbaarheid  

Dit budget wordt gebruikt voor verbeteringen in de fysieke leefomgeving en leefbaarheids-

vraagstukken. Het budget werd in de afgelopen jaren niet volledig gebruikt (€ 35.000 over).  

 

Advies: 

De GAB vraagt zich af wat de oorzaak is dat het budget in de afgelopen jaren niet volledig is 

gebruikt. Want uit onze ervaring kan aan de fysieke leefomgeving het een en ander 

verbeterd worden.  De GAB gaat graag met de gebiedsregisseurs in gesprek over een plan 

van aanpak.  

 

Ombuiging maatregelen organisatie 

Het college wil bezuinigen op de ouderenadviseurs. Waarschijnlijk worden hiermee de 

Ouderenvoorlichters bedoeld. 

 

Advies: 

Ouderenvoorlichters zijn heel waardevol voor ouderen. Op dit moment wordt het project  

onafhankelijke cliëntondersteuning door de gemeente uitgevoerd, en in dit project krijgen  

Ouderenvoorlichters een taak als informele onafhankelijke cliëntondersteuners. Het 

aanbieden van onafhankelijke cliëntondersteuning voor de diverse doelgroepen is een 

gemeentelijke verplichting. Een bezuiniging is derhalve naar onze mening niet gewenst.  

 

 

In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet, 

 

Namens de Goudse adviesraad voor mensen met een beperking, 

 

 

Margit van Hoeve, 

Voorzitter ad interim 


