
Geachte aanwezigen,

Wanneer men spreekt over obstakels voor inclusie kan dit overal over gaan, 
van bijvoorbeeld de stoeptegels die in Doesburg maar blijven schuiven door 
worteldruk tot aan een onbruikbaar 'openbaar' invaliden toilet, tot aan 
immateriële uitsluiting van mensen met een beperking.

Maar wat is nu de ergste hindernis? Volgens de SGRD zijn dat de alsmaar 
groeiende berg bezuinigingen die sinds jaar en dag zowel landelijk als lokaal 
over onze achterban wordt uitgestort. Hierdoor wordt het onze doelgroep 
onmogelijk gemaakt een normaal bestaan op te bouwen. Immers, om te gaan 
bewegen, om naar de club te gaan, om te kunnen reizen, overal is geld voor 
nodig.

En wordt er dan iets van een tegemoetkoming opgetuigd dan wordt het de 
mensen weer onnodig moeilijk gemaakt. Bijvoorbeeld omdat het aanvragen 
zoveel mogelijk online moet gebeuren. En nee, niet elke ambtenaar laat weten 
dat het ook op papier kan. Sterker nog, het wordt regelmatig ontkent.

Verder dienen er bijvoorbeeld bij de aanvraag voor vergoeding voor chronisch 
zieken en gehandicapten van maanden afschriften overlegd worden. De 
gemeente noemt dit controle, de SGRD noemt het zware en onaanvaardbare 
aantasting van de privacy.

Aanvraag vergoeding energiekosten
De hele samenleving heeft het over tweedeling, kansenongelijkheid, armoede. 
Elke krant, elk televisieprogramma heeft het erover. Maar de overheid lijkt het 
niet te horen. Bij de verstrekking van de tegemoetkoming energiekosten 
gebeurt het weer. Mensen in de bijstand ontvangen de tegemoetkoming zonder
veel bureaucratie. Maar heb je een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het 
UWV, dan moet je met allerlei bewijzen komen, voel je het wantrouwen, 
voordat je ook maar iets kan ontvangen.

Controle, zegt de overheid, om te kijken of je niet stiekem toch aan het werk 
bent en extra inkomsten hebt. Ziet u mij of iemand anders met een handicap 
al op zaterdag een badkamertje tegelen? Ziet de gemeente iemand met long 
covid al een schuurtje bouwen bij de buren? Hebben we dan niets geleerd? 
Nota bene de overheid kan intern met alle andere uitkeringsinstanties en de 
belastingen controleren of de opgaven van de uitkeringsgerechtigden wel 
kloppen.

Maar nee, in Doesburg moeten mensen met een beperking zich als 
veronderstelde oplichters, met maanden bankafschriften bescheiden op de 
stoep komen staan om steeds weer aan te tonen dat we niet kunnen werken. 
Wij zouden ons minder buitenstaanders voelen als we dezelfde rechten kregen.
Wat tenslotte nog van belang is, dat de gemeente hier weer de bepalingen van 
het VN verdrag naast zich neer legt, onderscheid maakt vanwege handicap en 
chronische aandoening.
(de rijksoverheid adviseert het meest recente afschrift)



Pgb’s
Korten op Pgb’s is korten op zorg. Een Pgb is bedoeld om zorg in te kopen. Dat
kan gezamenlijk en dan noemen we het zorg in natura. Voor specifieke zorg en
zorgtijden kan je als burger ook zelf de zorg inkopen en dan heet het Pgb. 

Iemand met een beperking en een baan kwam er achter dat hij niets heeft aan
natura zorg. Hij moet om half negen voor de klas staan, maar de natura zorg 
kon hem pas om die tijd uit bed helpen, wassen en aankleden. Dat ging hij niet
halen. Met zijn Pgb neemt hij zelf iemand in dienst die hem om half zeven in 
de ochtend helpt en zo staat hij om half negen zijn wiskundeles te geven.
De SGRD vraagt zich af of deze gemeenteraad helder heeft wat bezuinigen op 
de zorg betekent? Bijvoorbeeld het korten op de kosten voor hulp thuis. Dat 
zou met een pgb bijna gehalveerd worden. Wij, de mensen met een beperking 
mogen mensen niet onderbetalen. Er is een CAO voor mensen in de zorg. 
Krijgen we de helft van het bedrag dan moeten we ook onze werknemers voor 
50% ontslaan.

Maar we zijn niet als een wonder half genezen. Onze beperking blijft precies 
hetzelfde. Dus halve zorg betekent dat we onszelf extra beperkingen op 
moeten leggen. Geen schone kleren als dat nodig is. Niet meer twee maal per 
week douchen. Niet elke week het huis stofzuigen, het sanitair schoonmaken. 
Geen hulp meer bij het voorbereiden van medicatieverstrekking. Geen hulp bij 
het aanleggen van de stoma. De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen. Dat zullen veel mensen met een beperking ook 
graag willen. Maar daar is zorg en dus geld bij nodig. En de reserves van 
mensen met een beperking, geachte gemeenteraad, is allang weg bezuinigd.

Wat wil de gemeente nu precies bezuinigen? Een ding staat vast, de rechter zal
niet toestaan dat een werknemer de helft van zijn loon moet inleveren. Maar 
staat de rechter wel toe dat iemand met een beperking de helft van zijn zorg 
verliest? Daar lijkt het niet op. Ook hier zullen alle mensenrechtenregelingen 
van toepassing blijken te zijn.  We mogen toch hopen dat alle inwoners voor de
partijen gelijk zijn.

Voorbeelden van de meest recente bezuinigingen zijn:
Bijna 50% op de PGB van uurloon € 22,00 naar € 13,00 bruto.
Tegemoetkoming chronisch zieken & gehandicapten. Ging van € 385,00 naar 
€ 200,00 en vervolgens naar € 175,00
Vergoeding medische noodzakelijke kilometers, mindering van € 600,00


