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Agenda
Bespreking onderstaand manifest en het onderbouwen daarvan met ervaringen van de aan-

wezigen, alsmede voorbereiding debat hierover met de politiek, bestuurders en ambtenaren.

Sociaal Domein of Sociaal Ravijn.
Een oproep om wakker te worden en het beter te gaan doen. 

Het lijkt of er in Maastricht een roze wolk hangt boven de decentralisaties. In de eerste monitoring in de 

raad is de schijn gewekt dat het allemaal koek en ei is. Terwijl er wekelijks overal meldingen en signalen 

binnenkomen van knelpunten, door het ijs zakkende burgers, overschreden termijnen, toenemende 

wachtlijsten, onheuse en on-empatische bejegening, pgb problemen, toenemende burgers met psychische 

en of psychiatrische problemen, een keuze voor pgb wordt ontmoedigd en niet serieus genomen en 

onterecht onthouden van individuele maatwerkvoorzieningen. Er zijn burgers die niet onder de bescher-

ming zijn gevallen van het eigen PGB beheer van de gemeente.

Het aantal mensen in de bijstand neemt toe, geen concrete plannen voor de wachtlijst WSW noch 

voldoende werk voor werkzoekenden. Gedwongen deelname aan vernedering binnen het Work First regime. 

Te weinig concrete maatregelen om armoede aan te pakken. Doorgeschoten regelgeving.
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Uitkomsten van Landelijke onder-
zoeken zijn ook aanwijsbaar in 
Maastricht.

In de beleving van mensen worden bestaanszeker-

heden ‘overhoop gehaald’.

Mensen vinden dat de gemeente te weinig kennis 

heeft van hun beperking of aandoening en de gevolgen 

daarvan voor de persoonlijke situatie. Ook gaan 

keukentafelgesprekken vaak over slechts één 

aspect van de zorg en niet over de gehele leefsituatie 

of over andere ondersteuningsvragen. En het over-

grote deel van de mensen weet niet dat ze het 

recht hebben een persoonlijk plan in te dienen en 

dat ze een onafhankelijke cliënt ondersteuner mo-

gen meenemen naar het gesprek. Voor de meesten 

trouwens onvindbaar. 

Verder worden mensen door gemeenten vaak niet 

gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken 

van een pgb. Veel burgers vinden de deskundig-

heid onvoldoende. Uit angst niets te krijgen gaan 

ze vaker akkoord met een ontoereikend aanbod.

Het maken van bezwaar en beroep is voor veel 

burgers een stap te ver. En veel mantelzorgers 

hebben het idee dat de gemeente onvoldoende 

bekend is met hun situatie. 40% van de mantelzorgers 

voelt zich door het nieuwe aanbod meer belast dan 

voorheen. Een derde van de mensen meldt dat ze 

langer dan de voorgeschreven zes weken moeten 

wachten op een gespreksverslag. En de helft van 

de mensen die een maatwerkvoorziening heeft 

aangevraagd, krijgt niet binnen de voorgeschreven 

twee weken een beslissing. De Raad voor de recht-

spraak constateert dat er 80% meer rechtszaken over 

Wmo zijn in de eerste helft van 2015. Sinds de in-

voering van de nieuwe Wmo 2015 op 1 januari zijn 

1.000 mensen naar de rechter gestapt wegens een 

conflict met hun gemeente over de vergoeding van 

voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp. We wil-

den het eenvoudiger doen maar veel burgers vinden 

nog steeds dat procedures en regels voor mensen 

gaan. Het gaat meer om controle en beheersing 

dan menselijkheid en maatwerk. Het wordt tijd dat 

deze ervaringen in het politieke en maatschappelijke  

debat aan de orde komen en er toe leiden dat we 

het beter gaan doen. Het wettig verklaren van het 

VN verdrag inzake mensen met een beperking 

biedt kansen om in gezamenlijkheid nieuwe wegen 

in te slaan. 

Maar ook burgers die het zelf aan den lijve onder-

vinden moeten hun stem meer laten horen en 

samen met anderen opkomen voor hun belangen. 

Eigen regie en meedoen, participeren, moet in de 

praktijk gezamenlijk ingevuld worden, niet op basis 

van mooie woorden maar gelijkwaardige betrok-

kenheid van de burger.

We roepen burgers op om dit manifest met eigen 

ervaringen te onderschrijven en samen met ons 

een stevig debat aan te gaan met diegenen die aan 

de touwtjes trekken.
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Voorstel aan gemeente Maastricht

We bieden aan dat onder onze regie, ons voorzitterschap een stadsronde wordt 

georganiseerd waarbij 10 ervaringsdeskundigen elk 5 minuten hun verhaal kwijt kunnen. 

Op basis daarvan willen we in gesprek met de aanwezigen in deze stadsronde. 

In overleg bespreken we waar en wanneer.

Noteer ook vast in je agenda: (telkens 14.00 uur Athoslaan 12a)

Vrijdag 5 september

Onderwerp: VN verdrag en gebruikers panel.

Vrijdag 30 oktober

Onderwerp: clientondersteuning en client participatie.

Vrijdag 27 november

Onderwerp: nog in te vullen.

Uw reactie naar: samenonbeperkt@gmail.com

SVP even doormailen of bellen als je 28 augustus komt!!!!


