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U heeft langere tijd niet veel gehoord van 
onze netwerkgroep. Dat betekent niet dat 
we niets gedaan hebben, in tegendeel.
We hebben de landelijke politiek op de 
voet gevolgd en hebben daar waar nodig 
een reactie gegeven richting onze 
vertegenwoordigers in de Tweede Kamer.
Juist nu is het zaak om goede voeding te 
houden met one politici. Het is juist nu 
nodig om hun goed te informeren over wat 
het voorgenomen beleid in de praktijk tot 
gevolgen kan hebben.
We hebben dat ook geprobeerd te doen. 
Ook nu op het moment dat de Wmo2015 
besproken wordt in de Tweede Kamer en 
straks in de Eerste Kamer.

Zorgen bestaan er ook binnen onze 
netwerkgroep over enkele beleidsvoor-
nemens van de regering. Van binnenuit 
onze partij proberen we het beleid bij te 
sturen. En soms lukt ons dat, hoe 
marginaal ook. We kunnen de grote 
maatschappelijke bewegingen die gaande 
zijn niet ombuigen, willen we ook niet.
We kunnen wel accenten zetten. De 
nuance aangeven en op basis van 
argumenten en concrete voorbeelden 
duidelijk maken dat de door de regering 
gewenste doelstellingen ook gerealiseerd 
kunnen worden, maar dan net via een 
andere weg.

Op 19 maart zijn de gemeenteraadsver-
kiezingen. Juist nu gaat het erom om in 
het lokale bestuur de PvdA sterk te 
houden of sterk te maken. Het zal straks 
als de gemeenteraad keuze’s moet maken 
in het sociale domein echt een verschil 
maken of de PvdA wel of niet genoeg 
zetels heeft om een socialer beleid vorm te 
geven.
Een sterke fractie van de PvdA kan een 
vuist maken en wij kunnen als PvdA leden 
onze gemeenteraadsleden helpen om de 
juiste keuze’s te maken.

Daarom onze oproep om zoveel mogelijk 
stemmers te motiveren om PvdA te 
stemmen.

Bert Hassink

Wmo 2015
 (Door Bert Hassink) 
De eerste bespreking in de Tweede Kamer, in een 
commissievergadering, over de wet Wmo 2015 is 
achter de rug. De fracties hebben hun opmerkingen 
kunnen maken en er zijn amendementen 
ingediend.
Naar verwachting zal begin april de wet behandeld 
worden in een plenaire vergadering.
De netwerkgroep handicap en beleid heeft een 
brief gestuurd aan de Tweede Kamer fractie van 
onze partij met aandachtspunten en opmerkingen.
Ook zal er voor het plenaire debat nog een overleg 
plaats vinden met de kamerleden Otwin van Dijk en 
Astrid Oosenbrug.

De netwerkgroep maakt zich met name zorgen over 
de uiteindelijke uitwerking van de wet. Minder over 
het feit dat er gedecentraliseerd wordt. Jammer is 
dat steeds het woord ‘bezuinigen’ onlosmakelijk 
gekoppeld wordt aan deze decentralisatie. Op zich 
natuurlijk wel logisch, maar het neemt wel veel 
aandacht weg van hoe de decentralisatie werkelijk 
ingevuld zou kunnen worden.

Daar waar nu het beschouwd als een bedreiging, 
zou het juist zo moeten zijn dat het bekeken wordt 
als een optimale verbetering. Maar dat gevoel is er 
niet. De gemeenten zullen de bezuiniging ergens 
gaan inboeken. Als het al niet is op een 
bezuinigingsmaatregel elders in de gemeente, dan 
wel op het fors inzetten van de eigen bijdrage 
regeling. Of zelfs beide.

De gemeenteraden moeten straks keuzes maken. 
Waar wordt ‘de pijn‘ van de bezuinigingen 
neergelegd. Daarom is zo belangrijk dat de PvdA 
sterk vertegenwoordigd is in de nieuwe gemeente-
raad. Juist om de doelstellingen van de Wmo2015 
lokaal goed in te kunnen vullen.

De Wmo2015 geeft ook kansen, laten we die 
samen benutten.            



HIER DOEN WE HET VOOR
 (Door José van Rosmalen)

Er leven en wonen in Nederland meer dan een miljoen mensen met een beperking. Een miljoen, dat is 
maar een getal. Een miljoen is echter het zelfde als een miljoen keer een, het gaat om zoveel unieke 
mensen met ieder hun eigen verhaal, hun eigen omstandigheden, hun beperkingen, hun 
mogelijkheden. Wat heeft ‘de politiek’ daar dan mee te maken? De politiek kan zorgen voor het 
verschil tussen mee kunnen doen en niet mee kunnen doen. De politiek kan bijdragen aan een 
samenleving met of zonder drempels. ‘De politiek’ is niet iets abstracts, politiek is bij uitstek 
mensenwerk. Mensen kunnen er toe bijdragen dat andere mensen er bij horen, maar helaas ook er 
toe bijdragen dat anderen worden uitgesloten. Dat kan met woorden en dat kan met daden of ook 
door het ontbreken van daden. Ikzelf heb een spierziekte die inmiddels tamelijk ernstige vormen 
heeft aangenomen. Daardoor loop ik zeer moeizaam met een kruk of ik gebruik een loopfiets. Het 
traplopen is voor mij lastig en bij veel trappen ook onmogelijk. 

Als ik uit wil eten en van een toilet gebruik moet maken, wil ik dus graag dat deze goed te bereiken is. 
Voor rolstoelgebruikers geldt dit in nog sterkere mate. Onlangs was ik een weekje in Noorwegen en 
daar viel me op dat er in vrijwel elk café of restaurant een toegankelijk en aangepast toilet is te 
vinden. Kom daar eens om in de Nederlandse horeca. De beslissende factor om horeca- 
ondernemers en anderen te prikkelen om de nodige voorzieningen aan te brengen is wetgeving. Dat 
is niet alleen in Scandinavië maar ook in de VS en Groot Brittannië aangetoond. Nederland loopt 
daarin niet voorop. Dat heeft alles te maken met ‘politiek’.   Een belangrijke stap die het Kabinet moet 
gaan zetten is het ratificeren van het VN- verdrag over de rechten van mensen met en handicap. 
Staatssecretaris Van Rijn bereidt dit actief voor.

Ook plaatselijk kan de PvdA zorgen voor een meer sociaal beleid. 

Op 19 maart kunnen we allemaal stemmen. Dat moet ook nu weer met een rood potlood. Als je ooit in 
een stembureau hebt gezeten en rond middernacht letterlijk uitgeteld bent, weet je dat die manier van 
stemmen verre van ideaal is. Voor blinde en slechtziende mensen is het een barrière om zelfstandig 
te stemmen. Ook voor mensen met mobiliteitsproblemen kan de gang naar de stembus lastig zijn. 
Juist daarom spreken we de hoop uit dat mensen met een beperking, ook in uw omgeving hun stem 
uitbrengen. Laat deze niet verloren gaan. Spreek hen er op aan! We moeten nu ons inzetten voor een 
goed resultaat.
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Websites Randprogramma congres
Wij hebben als netwerkgroep al enkele keren 
aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid 
van websites. Met name voor mensen met een 
visuele beperking is het bij menig website 
lastig om bij het juiste onderwerp te komen en 
het dan ook nog te kunnen lezen.
PvdA Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug 
heeft in een overleg met ons duidelijk 
aangegeven dat dit onderwerp haar aandacht 
heeft en zij zal zich blijven inzetten om de 
toegankelijkheid op websites te waarborgen en 
daar waar nodig een bestuurlijke boete 
opgelegd moet worden.

 
Ook tijdens het PvdA congres in Breda in 
februari, is de netwerkgroep in gesprek gegaan 
met Staatssecretaris Martin van Rijn.
Aan deze discussie namen enige tientallen 
mensen deel, waaronder diverse lokale 
bestuurders.

Versterking kerngroep netwerk handicap en beleid
De kerngroep van het netwerkgroep Handicap en Beleid is het afgelopen seizoen 
vernieuwd. De kerngroep bestaat nu uit acht personen. In deze kerngroep zijn nu ook twee 
blinde vrouwen actief. Mede door hun inbreng komt de toegankelijkheid van internet aan 
de orde. We hebben hierover gesproken met kamerlid Astrid Oosenbrug.
Ook heeft de netwerkgroep regelmatig overleg met Otwin van Dijk, die de Wmo en de 
langdurige zorg in zijn portefeuille heeft.

Eigen website netwerkgroep
Onze netwerkgroep heeft sinds kort een eigen website. Op de website 

handicapenbeleid.pvda.nl
kunt u op de hoogte blijven van onze netwerkgroep.

Volg ons ook op sociale media:

     PvdAHandicapenB

     faceboek.com/handicapbeleid

     PvdA handicap en beleid  
 

Secretaris netwerkgroep : José van Rosmalen. j.vanrosmalen@online.nl
Voorzitter netwerkgroep : Bert Hassink, berthassink@me.com 

Netwerkgroep Handicap en Beleid                                                                                                            blad 3

Nieuwsbrief, maart 2014

mailto:j.vanrosmalen@online.nl
mailto:j.vanrosmalen@online.nl
mailto:berthassink@me.com
mailto:berthassink@me.com

