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Aan: de GASD 

 
Gouda, 20 april 2021. 

 
Betreft: Reactie op concept Regiovisie Jeugd en Wmo 
 

 

Geachte mevrouw van der Schot en mevrouw van Woerden, 

Bedankt voor uw verzoek aan de GAB om onze zienswijze aan de GASD te geven op de voorliggende 
adviesaanvraag over de Regiovisie Jeugd en Wmo. 
 
Hieronder geven wij onze zienswijze weer. 
Citaten uit de Regiovisie geven wij cursief weer. 
 
Algemene opmerkingen 
 
Zoals de gemeente Gouda in het beleidskader sociaal domein heeft aangegeven, dient de vraag en 
ondersteuningsbehoefte van de cliënt centraal te staan, en niet de budgetten. 
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de Regiovisie vooral gericht is op aanscherping van de 
regels, voorkomen van zware zorg, met het doel de kosten omlaag te brengen. 
 
De gemeente gaat voortbouwen op de visie gebundelde krachten van 8 jaar geleden.  
Om te kunnen beoordelen of voortgebouwd kan worden op de ingeslagen weg en of er aanpassingen 
nodig zijn, zal eerst moeten vaststaan wat de resultaten en effecten zijn geweest van het beleid van 
de afgelopen jaren. Hoe heeft deze visie uitgewerkt in de praktijk? Wat zijn de ervaringen van burgers met 
een ondersteuningsbehoefte? 
Concretiseer in het voorliggende concept Regiovisie de vragen en ondersteuningsbehoefte zodat hierop 
gestuurd kan worden. 
 
Inhoudelijke opmerkingen 
 
Hoofdstuk 2 Gezamenlijke visie en uitgangspunten 
2.1  
Uitgangspunten. 

1. Wij juichen het toe dat Eigen Regie als uitgangspunt wordt genomen. Aanvullend is het nodig om 

duidelijk te maken wat er onder eigen regie verstaan wordt en hoe dit in beleid en uitvoering 

vertaald kan worden. Werk dit uit samen met ervaringsdeskundigen. (Het organiseren van 

betrokkenheid van ervaringsdeskundigen in het volledige beleidsproces maakt onderdeel uit van 

het VN-verdrag.) 

2. Breng de groep levenslang/levensbreed met hun specifieke behoeften in beeld door deze groep 

te benoemen. Dit is noodzakelijk om beleid en uitvoering hier op in te kunnen richten.  
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Dit zijn mensen die vaak vanaf jonge leeftijd met levenslange beperkingen of chronische ziekte te 

maken hebben gekregen en hun leven lang voorzieningen en ondersteuning in het dagelijks leven 

nodig hebben om te kunnen participeren. 

3. Voeg een uitgangspunt toe, nl dat mensen met een levenslange en levensbrede beperking op 

voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan de samenleving op alle levensterreinen. Hierbij sluit 

aan dat zij hun eigen keuzes kunnen maken (conform VN-verdrag). 

4. Formuleer doelstellingen van het beleid voor de groep levenslang/levensbreed.   

 
Oog voor inwoners die langer thuis wonen en “kwetsbare inwoners” in de wijk 
2.2  
Als met kwetsbare inwoners mensen met een levenslange en levensbrede beperking bedoeld worden, 
benoem deze groep dan als zodanig en maakt duidelijk onderscheid met ouderen omdat de behoeften 
van deze groep ook inhoudelijk verschillen van de behoeften van ouderen. 
Je kunt het beleid niet goed vormgeven als je dat onderscheid niet maakt.  
Daar komt bij dat de formulering kwetsbare mensen geen recht doet aan wie ze zijn, het zijn mensen in 
een kwetsbare positie, geen kwetsbare mensen. Besef dat ‘kwetsbaar’ stigmatiserend is! 
 
Dit betreft zowel ouderen als kwetsbare jonge inwoners. 
Wie zijn dit?  
Zijn dit mensen met een beperking? Levenslang levensbreed? Benoem dit dan zo. 
 
Aanbieders zijn meer dan een ingekochte dienstverlener 
Het lijkt erop dat er alleen afspraken zijn tussen de gemeenten met de aanbieders waar de 
zorgvragers/ervaringsdeskundigen geen invloed of inzicht in hebben. Belangrijk is het om die invloed te 
organiseren. In beleid en uitvoering conform VN-verdrag. 
 
Wat wordt verstaan onder ‘een passender aanbod’? 
 
Positieve gezondheid  
Wij ondersteunen het concept van positieve gezondheid. 
Wij zouden dit in deze Regiovisie graag aan willen vullen met het uitgangspunt van eigen 
regie/autonomie, met de volgende betekenis: Eigen Regie wil zeggen dat je als mens alle vrijheid en 
onafhankelijkheid hebt en zelf kiest hoe jij je leven inricht. 
Alleen als mensen in staat worden gesteld een autonoom leven te leiden, om zelf keuzes te maken, 
kunnen zij een zinvol, vervuld leven leiden. 
 
3.1 Lokale taken 
Geef uitleg hoe ‘Aandacht’ voor het VN-verdrag handicap ingevuld wordt. 
Hanteer het VN-verdrag handicap daadwerkelijk als kader en neem een extra bullet op waarin dit 
uitgewerkt wordt, bijvoorbeeld: 

• Investeren in preventie betekent óók investeren in een Inclusieve samenleving, waarin iedereen 
kan deelnemen aan de samenleving op voet van gelijkheid. 
Implementeren van het VN verdrag om te komen tot een inclusieve samenleving, waarin 
iedereen gebruik kan maken van basis voorzieningen zoals het openbaar vervoer, culturele en 
sociale activiteiten, gemeentelijke diensten et cetera . En waarin: 

- zelfstandigheid en eigen regie de basis vormen; 
- toegankelijkheid van de omgeving, vervoer, informatie, de werkplek, openbare 

faciliteiten en diensten gewaarborgd wordt; 
- iedereen recht heeft op materiële gelijkheid. 

 
Investeren in een inclusieve samenleving sluit aan bij de Uitvoeringsagenda Samenleven en de Lokale 
Inclusie Agenda waar de gemeente Gouda op dit moment mee bezig is. 
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Samenwerking bij complexe jeugdproblematiek 
De GAB vindt het een mooi initiatief om een experttafel in te richten voor jeugdproblematiek, waar aan 
ervaringsdeskundigen deelnemen. 
Wij stellen voor om een experttafel in te richten voor de groep levenslang/levensbreed waarin 
ervaringsdeskundigen een duidelijke stem hebben. Betrek hen op deze manier bij beleidsvorming en 
uitvoering. 
 
4.2 Toelichting uitgangspunten 
Uitgangspunt 5. 
Wat wordt bedoeld met: Daarbij wordt de mogelijkheid om in het beleid rond de persoonsgebonden 
budgetten meer samen te werken verkend? 
 
4.3 Betaalbaar houden van maatwerkvoorzieningen 
 
Afbakening is nodig om de zorg en ondersteuning beschikbaar te houden voor wie dat nodig heeft. 
 
1e alinea: 
Onvoldoende zelfredzame inwoners: een onderscheid naar zorgvragers is nodig. 
 
2e alinea: 
Als het gaat om mensen met een levenslange en levensbrede zorgvraag dan geeft het VN verdrag een 
uitstekend kader voor deze afbakening , nl. op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan de 
samenleving. De ondersteuning vanuit de gemeente moet zich daar op richten. 
De gemeente kan daarbij niet voor de zorgvrager bepalen hoe het leven ingevuld wordt. 
 
3e alinea: 
Hier wordt aangegeven dat er een regionaal kader gebruikelijke hulp nodig is om te bepalen wanneer er 
geen of minder jeugdhulp of Wmo ondersteuning nodig is. 
 
Het lijkt ons goed om de zoektocht naar de juiste kaders niet alleen in samenspraak met de aanbieders en 
de verwijzers te ontwikkelen, maar ook in samenspraak met ervaringsdeskundigen. 
 
Versterken van contractmanagement 
Inwoners dienen zo snel mogelijk weer zelfredzaam te kunnen worden. 
Mensen met een levenslange en levensbrede zorgvraag zullen altijd ondersteuning nodig blijven hebben, 
deze passage kan daarom niet op hen van toepassing zijn. 
Daarom is het noodzakelijk, zoals ook eerder gezegd, deze groep duidelijk te identificeren. 
 
In afwachting van uw reactie, 

met vriendelijke groet, 

Namens de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking, 

 

Margit van Hoeve 

Voorzitter a.i. 


