
 

 

 

 

 

Diemen, 24 mei 2011 

 

Geachte bestuurders van uw gemeente, 

Graag vragen wij als Ouderplatform Verontruste Ouders 
http://ouderplatformverontrusteouders.blogspot.com aandacht voor de positie van mensen 
met een beperking. Wij zetten ons als Ouderplatform Verontruste Ouders in voor de positie 
van mensen met een beperking. Van kinderen tot volwassenen, met of zonder rugzakje, 
PGB, Wajong e.d. 

Onze kinderen zijn straks de dupe van bezuinigingen door het kabinet op o.a. Passend 
Onderwijs, het PGB of ZIN (denk aan de W.M.O), en Wajong. 

In de toekomst mogen ouders steeds vaker aankloppen bij u als gemeente voor zorg en 
begeleiding. Bijv. als onze kinderen vastlopen in het onderwijs, voor voorzieningen die zij 
nodig hebben of als zij straks te maken krijgen met de Wet Werken Naar Vermogen. 

Wij hebben angst. We gaan uit van uw goede bedoelingen maar weet u als gemeente 
precies waar onze kinderen behoefte aan hebben? Zullen voorzieningen behouden blijven 
nu zorg uit de AWBZ weggaat? Kunnen onze kinderen nog aan werk komen en krijgen zij 
daar goede begeleiding bij? Door de stelselwijziging komt ook Bureau Jeugdzorg in de knel 
valt de ambulante begeleiding weg per augustus 2013! 

Wij spreken over onze kinderen. In dit geval zijn dat kinderen met autisme en/of ADHD maar 
wij komen op voor alle mensen met een beperking! 

Geld kunt u maar eenmaal uitgeven. En wie zegt ons dat daardoor onze kinderen niet tussen 
wal en schip dreigen te raken? U geeft uw potje met geld waarschijnlijk liever uit aan 
mensen die makkelijk te begeleiden zijn naar de arbeidsmarkt. Dat duurt het kortst en levert 
het meeste op! Maar hoe zit het met de mensen uit de WSW, mensen die tot voor kort in 
aanmerking kwamen voor de Wajong? 

 

 



Goede opvang, hulp en begeleiding is heel hard nodig voor onze kinderen met een 
levenslange beperking.  

Wij roepen u op: teken het bestuursakkoord NIET. Er zijn onvoldoende middelen om de wet 
WWNV te doen slagen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens Ouderplatform Verontruste  Ouders 

Suzan Otten-Pablos, Irma van der Made, Eleonoor van Gool en Anne-Miek Wijnbergen 

Meelbeskamp 21 
1112GT Diemen 
 
m.wijnbergen1@chello.nl 


