
From: Secretariaat Zorgbelang Brabant <secretariaat@zorgbelang-brab
ant.nl>

Sent: donderdag 21 september 2017 17:08:28
To: Undisclosed recipients:;
Cc:
Subject: T.a.v. de Griffie | Aandacht voor Licht Verstandelijk Beperkten / VN-Verdrag voor mensen met een beperking

Geachte college van B&W en de Gemeenteraad,

Ter kennisgeving aan de adviesraad WMO / Sociaal domein

Onderwerp: Aandacht voor Licht Verstandelijk Beperkten / VNVerdrag voor mensen met een beperking

Waalwijk, 21 september 2017

Geacht college, 

Wij vragen uw aandacht voor de mogelijkheden in uw gemeente voor mensen met een lichte verstandelijke beperking om echt deel te nemen 

aan de samenleving, biedt u voldoende ondersteuning om meedoen mogelijk te maken? In het vorig jaar door Nederland geratificeerde VN 

verdrag voor mensen met een beperking maakt duidelijk dat iedereen het recht heeft om mee te doen in de samenleving. Dat dit geen gunst is 

maar een recht en dat het aan gemeenten is om met dit verdrag actief aan de slag te gaan. 

Als Platform VG Midden en WestBrabant willen wij graag uw aandacht vragen voor een minder zichtbare groep mensen die graag mee wil 

doen in de samenleving, maar waarvoor het niet eenvoudig is om zich alleen staande te houden. 

Om u een indruk te geven van de mensen waarover het gaat verwijzen wij u naar de rapportage van Zembla (http://www.npo.nl/zembla/01

042015/VARA_101372903) die nog steeds actueel is, en naar de �Vijfde rapportage TSD: Transformatie in het Sociaal Domein; de praktijk aan 

de macht�. 

Heeft uw gemeente deze mensen in beeld? Bereikt u ze, bereikt u ze tijdig? Het gaat hier om een grote groep kwetsbare burgers die vaak pas 

in beeld komt als er veel aan de hand is (zoals GGZ problematiek, schulden, mogelijk afglijden naar criminaliteit en overlast). Het betreft een 

groep mensen die problemen heeft met informatieverwerking en daardoor verstoken blijft van de juiste informatie en de implicaties daarvan. 

Dit komt hun positie zeker niet ten goede. Bovendien is de ervaring dat de kwetsbaarheid en de problematiek van generatie op generatie 

overgaat.

Vroegtijdige signalering van LVB is essentieel. Het gaat hierbij om mensen die een bijdrage kunnen leveren in de maatschappij, op voorwaarde 

dat ze ondersteuning krijgen. Wij stellen voor deze doelgroep expliciet onder de aandacht te brengen. Dat specifieke aandacht nodig is blijkt 

bijvoorbeeld ook uit een recent initiatief van het UWV om onderzoek te starten naar schuldhulpverlening voor mensen met een lichte 

verstandelijke beperking. Men ziet in dat voor deze groep een goede, op maat gemaakt aanpak nodig is. Wij voegen het artikel waarin dit 

onderzoek wordt aangekondigd ter informatie bij aan deze brief. 

Daarnaast weten wij dat vele partijen hard aan het werk zijn om hun verkiezingsprogramma�s op te stellen, wij vragen ook aan de leden van 

de gemeenteraad om hierbij zeker deze groep mensen niet te vergeten. Daarbij denken wij concreet aan: 

1. Aandacht voor begrijpelijke informatie.

2. Zorg voor onafhankelijke ondersteuning.

3. Hulp bieden bij het invullen van formulieren.

4. Beperken van wacht en doorlooptijden.

5. Goede afstemming van diverse soorten hulpverlening, ondersteuning.

Indien gewenst kunt u contact met ons opnemen zodat we samen na kunnen denken over de maatregelen die genomen moeten worden in uw 

gemeente om mensen met een LVB in beeld te krijgen en te ondersteunen. 
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