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Algemeen 
Mooie stellingen! En ze zijn ons als PvdA ook op het lijf geschreven. Er zijn in de afgelopen 
periode door het college - met onze wethouder Eelke Kraaijeveld - mooie stappen gezet. 

- Een nieuwe locatie Avres aan de Marconi weg met (extra) duurzame arbeidsplaatsen 
voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

- Realisatie van regionale Kringloop Het Goed in samenwerking met Avres in 
verbinding met lokale kringlopen. 

- Adviesraden zijn goed betrokken bij ontwikkelingen, zoals het nieuwe contract voor 
hulpmiddelen (bijna geen klachten meer), Molenhopper en nog heel recent voor 
huishoudelijke ondersteuning met menselijke maat: signaleren en eigen hulp kunnen 
behouden voor degene die dat willen. 

- En er wordt goed geluisterd naar de mensen zelf (bijv. bij mantelzorgondersteuning) 
en naar adviesraden. 

- Bovendien is er nu een integraal sociaal team, iets wat een grote wens was van de 
adviesorganen, met meerwaarde onder één dak met AVRES in de Lingeloods en 

- Er is - ook al duurt dat wat langer - aandacht voor een toegankelijke toiletvoorziening 
in de binnenstad. 

We zeggen het als PvdA niet alleen, we laten het ook zien!! 
 
Uw stellingen en onze reactie 
1. Maak de gemeente toegankelijk 
Daar zijn wij het als PvdA helemaal mee eens. Hier is nog veel te winnen. 
Fietsen die kriskras zijn neergezet, banners op de stoep, putten in de straat, enzovoort.  
Het blijft belangrijk dat het gehandicaptenplatform goed meedenkt over de openbare ruimte 
en zeker bij nieuwe ontwikkelingen hun advies (als ervaringsdeskundige) inbrengt. Ook op 
het stadhuis moet nog meer de inclusieve samenleving als uitgangspunt worden genomen. 
 
2. Verhelp de woningnood onder mensen met een beperking 
De PvdA Gorcum is voor bouwen en vertrouwen! Een belangrijk speerpunt voor de PvdA en 
dat hebben we altijd laten zien. Daarom moet er echt vol worden ingezet op een betaalbare 
woning voor iedereen, dus zeker óók voor mensen met een beperking. Dat betekent dat bij 
nieuwbouw de woningen ook écht inclusief worden gebouwd, zodat men zich ook met een 
rolstoel goed door het hele huis kan bewegen en dat mensen langer thuis kunnen wonen. 
Dat voorkomt bovendien dat er later allerlei woningaanpassingen gedaan moeten worden. 
 
3. Zorg dat mensen met een beperking of chronische ziekte goed rond kunnen komen 
Als PvdA vinden wij het heel erg belangrijk dat iedereen goed rond kan komen! 
Daarom zetten wij in op een gewenningsperiode bij de Kostendelersnorm (we hebben in 
november samen met het CDA een motie ingediend). 



 
 
Daarom vinden we ook dat de collectieve zorgkostenverzekering via Avres moet blijven 
ondanks de kortingen hierop vanuit het Rijk (die korting gaat van 10% naar 0). 
Daarbij blijft ook het eigen risico (jaarlijks €385,--) voor rekening van de gemeente. 
Natuurlijk blijven de huidige regelingen in stand voor mensen met een inkomen tot 120% 
van de bijstandsnorm en willen wij onderzoeken of dit kan worden opgehoogd naar 130%. 
Voor noodzakelijke bijzondere kosten kan bijzondere bijstand worden aangevraagd, zoals: 

- Reiskosten voor ziekenhuizen 
- Extra medicijnen buiten het eigen risico om 

- Speciale aangepaste schoenen die de verzekering niet volledig vergoedt 

- Rechtsbijstand bijdrage 

Daarnaast willen wij als PvdA de gemeentelijke bijdrage, die al hoger is dan menig andere 
gemeente, handhaven en eventueel ophogen als chronisch zieken of mensen met een 
beperking het zelfstandig niet meer redden. 
Wij blijven inzetten op goede voorlichting, zodat iedereen die dat nodig heeft de 
voorzieningen en toeslagen goed weet te vinden en daar ook op een eenvoudige manier 
gebruik van kan maken. Daarbij moet de gemeente meer uitgaan van gezond vertrouwen in 
de mens in plaats van (dubbele) controle vooraf en achteraf. 
En natuurlijk blijven wij inzetten op preventie om te voorkomen dat armoede optreedt! 
 
NB De PvdA Gorcum heeft een ombudsman, Ali Koçak, die uitstekend op de hoogte is van 
landelijke en lokale regelingen. Hij biedt waar nodig ondersteuning bij het aanvragen van 
voorzieningen en andere vragen met betrekking tot de WMO of andere regelingen. 
 
4. Bied maatwerk bij ondersteuning 
Ook hier zijn wij het van harte helemaal eens! Iedereen is gelijkwaardig, maar niemand is 
gelijk. Dus om mensen gelijke kansen te bieden is maatwerk in ondersteuning noodzakelijk. 
De ervaring (elders en in Gorinchem) leert  dat als er goede gesprekken worden gevoerd ook 
de beste oplossing kan worden gevonden in maatwerk. Dat voorkomt bovendien dat er later 
opnieuw problemen ontstaan door niet helemaal passende (standaard) oplossingen. 
De PvdA vindt dat hier het vertrouwen en dus ook meer ruimte moet worden gegeven aan 
professionals die samen met de cliënt prima kunnen beoordelen wat de beste oplossing is. 
 
5. Faciliteer en versterk de positie van de lokale organisaties van mensen met een beperking 
of chronische ziekte 
De inbreng van het Gorcums gehandicaptenplatform, de WMO-adviesgroep en andere 
organisaties van mensen met een beperking leidt tot een beter toegankelijke stad en tot 
goede voorzieningen voor mensen met een beperking die daarvan gebruik moeten maken. 
Een goed voorbeeld daarvan is het (eindelijk) goed toegankelijke station met o.a. de liften. 
Deze organisaties staan nog dichter bij de mensen met een beperking of chronische ziekte 
en hebben bovendien veel ervaring. Uw inzet en die van ervaringsdeskundigen vinden wij 
van het grootste belang om zorg en ondersteuning snel en adequaat te kunnen realiseren. 
Dat draagt bij aan de inclusieve stad Gorinchem die wij als PvdA blijven nastreven! 
 
 


