
 

Reactie van ChristenUnie/ SGP op 5 punten voor verkiezingsdebat op 8 februari 2022 

Georganiseerd door Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid en WMO 

klankbordgroep voor en door mensen met een verstandelijke beperking in Molenlanden, 

Vijfheerenlanden en Gorinchem. 

 

1. Maak de gemeente toegankelijk 

Als CU/SGP is een belangrijke waarde dat iedereen in onze stad kan meedoen aan de samenleving. 

Dit betekent dat in de openbare ruimte, in openbare gebouwen en bij sportverenigingen drempels 

(letterlijk en figuurlijk) worden weggenomen. CU/SGP vindt het van groot belang dat 

toegankelijkheid zoveel als mogelijk bij het ontwerp wordt geborgd: in kaders, vergunningen, 

ontwerp en in financieringsafspraken. Toch is de praktijk soms weerbarstig. En blijkt er bij 

aanpassingen of verbouwingen toch te weinig rekening gehouden te zijn met inwoners die 

bijvoorbeeld rolstoelafhankelijk zijn of visueel beperkt. De recente tekortkomingen rond het station 

zijn hiervan een bewijs. CU/SGP vindt het belangrijk dat de gemeente dan aanspreekbaar is en met 

goede oplossingen komt. CU/SGP heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat de gemeente in 

begrijpelijke taal (B1-niveau) én op een persoonlijke wijze communiceert. 

 

2. Verhelp de woningnood onder mensen met een beperking 

De woningmarkt bevindt zich in een crisis. Voor bijna alle denkbare doelgroepen zonder een 

aanzienlijk eigen vermogen is het moeilijk om een passende woning te krijgen. Jongvolwassenen 

moeten jaren wachten op een betaalbare woning. Ouderen kunnen slecht doorstromen naar een 

gelijkvloers appartement. Ook mensen met een beperking vinden lastig een passende woning. Als 

CU/SGP staan we voor een uitbreiding van de woningvoorraad, waarbij ook de sociale huurvoorraad 

meestijgt. Het is een enorme uitdaging om tegelijkertijd betaalbare én kwalitatief goede woningen 

op te leveren. CU/SGP wil in de prestatieafspraken met Poort6 en in de afspraken met 

projectontwikkelaars voldoende aandacht voor gelijkvloerse woningen. CU/SGP is voorstander van 

meer variatie op de woningmarkt om ook nieuwe woon/ zorgconcepten mogelijk te maken. Denk 

daarbij aan mantelzorgwoningen, moderne hofjes en omarmd wonen. CU/SGP wil beschermd wonen 

in grote voorzieningen zoveel als mogelijk beperken, omdat dit ook belemmerend kan werken om 

mee te doen in de samenleving.  

 

3. Zorg dat mensen met een beperking of chronische ziekte goed rond kunnen komen 

Wat betreft de CU/SGP is de belangrijkste inzet op dit punt dat mensen met een beperking maximaal 

kunnen meedoen in betaald werk. Teveel mensen staan vanwege beperkingen aan de zijlijn op de 

arbeidsmarkt. Als CU/SGP geloven wij dat God elk mens unieke talenten en gaven heeft meegegeven 

om een bijdrage te mogen leveren in de samenleving. En dat kan vaak ook via betaald werk. Als 

CU/SGP willen we AVRES maximaal in stelling brengen om al deze talenten in te zetten bij de 

regionale werkgevers. Ook de jobcoaches van het UWV hebben hierin een belangrijke rol voor 

bijvoorbeeld de Wajongers. Daar waar betaald werk toch niet mogelijk is, vindt de CU/SGP dat de 

overheid een beschermende rol heeft. CU/SGP is voorstander van het in ieder geval handhaven van 

de inkomensgrens voor het regionale minimabeleid op minimaal 120% van het sociaal minimum, 



 

zodat deze regeling beschikbaar blijft voor hen die dit het hardste nodig hebben. CU/SGP staat 

ervoor open te onderzoeken of ophoging naar 130% haalbaar is. 

 

4. Bied maatwerk bij ondersteuning 

CU/SGP is het ermee eens dat gerichte maatwerkondersteuning voor mensen met een levenslange 

beperking soms beter is dan een algemene voorziening. Zelfs wanneer dat in eerste instantie meer 

geld kost voor de gemeente, levert het voor de lange termijn meer geluk op en vaak ook 

besparingen. Toch beseft de CU/SGP ook dat algemene voorzieningen noodzakelijk zijn om de zorg 

betaalbaar te houden en dat deze zorg vaak ook toereikend is.  CU/SGP heeft concrete punten in 

haar verkiezingsprogramma opgenomen om de draagkracht van mantelzorgers te versterken, 

waaronder het voorzien in een respijtvoorziening. Mantelzorgers zijn van een onschatbare waarde in 

onze samenleving!   

 

5. Faciliteer en versterk de positie van de lokale organisaties van mensen met een beperking op 

chronische ziekte 

De CU/SGP is er groot voorstander van om de kennis en ervaring van deze organisaties en van 

ervaringsdeskundigen te betrekken in de plan- en besluitvorming. Die expertise heeft de overheid 

nodig om te voorkomen dat er – als gevolg van een blinde vlek - besluiten worden genomen die 

slecht uitpakken voor Gorkummers met een beperking of chronische ziekte. Maar wij dagen deze 

organisaties ook graag uit om niet achterover te leunen en om de ruimte te nemen die er al is. 

Bijvoorbeeld door in te spreken in de gemeenteraad en deel te nemen aan het maatschappelijke 

debat!   


