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Geachte dames en/of heren, 
 
PhiladelphiaSupport is een landelijk werkende belangenvereniging voor 
mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten. Zij biedt 
informatie over zorg, bestaan, inkomen en identiteit. Zij staat naast  hen  in 
het dagelijks leven. 
Op dinsdag 7 en woensdag 8 juni vindt het jaarcongres plaats van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Tijdens dit congres zal het 
conceptbestuursakkoord, zoals dat is uitonderhandeld door de top van de 
VNG en het kabinet, in stemming worden gebracht.  
 
Wij verzoeken u om tegen het voorliggend bestuursakkoord te stemmen.  
 
Voor kwetsbare mensen, zoals mensen met een verstandelijke beperking, 
heeft het huidige bestuursakkoord zeer grote negatieve gevolgen. In het 
voorstel draagt de rijksoverheid een groot aantal overheidstaken over aan de 
gemeenten. Met name op het gebied van sociale zekerheid zal de landelijke 
overheid taken afstoten.  
Tegelijkertijd komen de bezuinigingen voor het grootste gedeelte op het 
bordje van de gemeenten. 
 
Veel van de huidige Wajongers zullen geconfronteerd worden met een lagere 
uitkering. Toekomstige jongeren met een arbeidshandicap zullen nauwelijks 
meer in aanmerking komen voor een uitkering omdat ze thuis- of 
samenwonen. En door de drastische beperking van het aantal sociale 
werkvoorzieningen (Wsw), wordt beschut werken voor toekomstige 
Wsw-ers bijna onmogelijk. Daarbij komt een aanscherping van de bijstand èn 
een bezuiniging op de re-integratiebudgetten waarmee mensen aan het werk 
worden geholpen. AWBZ-begeleiding wordt gedecentraliseerd naar de Wmo 
met een korting van 5 %. 
Kortom, wij vrezen door de maatregelen een grote achteruitgang in de 
kwaliteit van leven van kwetsbare mensen met beperkingen. Zij leven veelal 
nu al op de grens van armoede. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Door dit akkoord worden zij geconfronteerd met steeds meer en hogere 
zorgkosten, extra eigen betalingen, minder mogelijkheden om bijzondere 
ziektekosten via de belasting terug te krijgen. 
 
Het is van groot belang dat u als gemeente de gevolgen van dit 
bestuursakkoord onder de gemeentelijke loep legt. Bent u zich allen bewust 
van uw verantwoordelijkheid die op uw schouders rust voor een goed bestaan 
van deze mensen. Zij hebben u en de samenleving nodig. 
 
Een verschuiving van taken vanuit de landelijke naar de lokale overheid kan 
en mag niet vanuit een beheersmatig uitgangspunt plaats vinden.  
Naar onze overtuiging start de discussie met de inhoud -en in uw situatie- ook 
het belang van uw gemeentelijke burger. Tot onze grote teleurstelling worden 
dit soort discussies niet meer in onze politiek gevoerd. Het geld is leidend en 
de inhoud en kwaliteit volgt maar. Dat noemen wij de omgekeerde wereld.  
 
Aan u de uitdaging om uw discussie vanuit de inhoud en vanuit het welzijn 
van uw burgers te voeren. 
 
Om hen enig kwaliteit van leven te laten behouden, doen wij op u het 
dringende beroep om tegen het bestuursakkoord te stemmen. 
 
Wij, mensen met een beperking rekenen op u. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Ben Bruijnes 
directeur 
 
 
 
 


