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Betreft:
Advies inzake bestuursakkoord Kabinet-VNG

Valkenswaard, 15 mei 2011

Geacht college, geachte raad,
Tijdens het VNG-congres op 7 en 8 juni a.s. zal het concept-bestuursakkoord, zoals dat is
uitonderhandeld door het kabinet met de top van de VNG, in stemming worden gebracht.
In dit concept-akkoord draagt de rijksoverheid een groot aantal taken over aan de gemeenten, met
name op het gebied van de AWBZ en de sociale zekerheid. Dit gaat gepaard met forse bezuinigingen,
die voor het grootste deel op het bord van de gemeente terecht komen.
Voor kwetsbare mensen, zoals mensen met een verstandelijke beperking, heeft het voorliggend
bestuursakkoord (zie de paragrafen 6.1 en 6.2) zeer grote negatieve gevolgen.
Door de samenvoeging van de WAJONG, de Wwb, de Wsw en de WIJ in de Wet Werk naar Vermogen
enerzijds en de decentralisatie van meer regelingen, zonder dat voor de uitvoering daarvan de
noodzakelijke middelen mee overgaan, anderzijds komt Valkenswaard voor een wel haast
onmogelijke uitdaging te staan.
Veel van de huidige Wajongers zullen geconfronteerd worden met een lagere uitkering; toekomstige
inngeren met een arbeidshandicap zullen nauwelijks meer in aanmerking komen voor een uitkering
omdat ze thuis of samen wonen. En door de drastische inperking van de mogelijkheden voor sociale
werkvoorziening wordt beschut werken voor toekomstige WSW-ers bijna onmogelijk.
Door de voorgestane veranderingen in de WSW wordt het straks veel moeilijker voor mensen met
een beperking om naar vermogen (gesubsidieerd) werk te doen. Veel nuttig werk valt weg,
waardoor mensen in toenemende mate een beroep (moeten) doen op andere voorzieningen.
Daar bovenop komt nog een aanscherping van de bijstand en een bezuiniging op de reintegratiebudgetten ; ook gaat de overheveling van de functie " begeleiding" van mensen met een
beperking vanuit de AWBZ naar de WMO gepaard met een korting van vijf procent.

Wij spreken onze verontrusting uit over het feit, dat deze maatregelen een grote achteruitgang in de
kwaliteit van leven van kwetsbare mensen met een beperking tot gevolg hebben. Deze mensen leven
nu al vaak op de grens van armoede. Daarnaast worden ze ook geconfronteerd met steeds meer en
hogere zorgkosten, extra eigen betalingen, minder huursubsidie en minder mogelijkheden om
bijzondere ziektekosten via de belastingen terug te krijgen.
We realiseren ons, dat er bezuinigingen moeten plaatsvinden, maar we zijn erg ongerust over het
feit, dat deze vooral de meest kwetsbare burgers in onze samenleving zullen gaan raken.
Ook het gehanteerde uitgangspunt, dat ieder voor zijn eigen leven en arbeidsmogelijkheden
verantwoordelijk is, is in de meeste gevallen een overvraging van de mogelijkheden van deze
kwetsbare groep.
De WMO adviesraad vraagzijde, in vergadering bijeen op donderdag 12 mei jl, adviseert u niet in te
stemmen met het voorliggend bestuursakkoord tussen Kabinet en VNG, omdat de met name in
paragraaf 6.1 tot en met 6.3. geformuleerde afspraken, ten koste gaat van de kwaliteit van leven van
kwetsbare inwoners van Valkenswaard.
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