Utrecht: 29 maart 2022
Betreft: Felicitatie benoeming gemeenteraadslid
Geacht gemeenteraadslid,
Namens Per Saldo, de vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb), wil ik
u van harte feliciteren met uw benoeming tot gemeenteraadslid. Op uw schouders rust de schone
taak én de belangrijke verantwoordelijkheid om de komende vier jaar de belangen van uw
inwoners te dienen.
Iedereen moet zijn leven kunnen leiden zoals hij of zij dat wil. Ook als je een beperking of
aandoening hebt. Dit is vastgelegd in het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap, die in 2016 ook door Nederland is geratificeerd. Wij vinden dat bij de uitvoering van
dit verdrag eigen regie over de zorg en/of ondersteuning, keuzevrijheid, autonomie en vooral
ook uitgaan van vertrouwen centraal moeten staan. Ook binnen uw gemeente. Het pgb stelt
mensen centraal en is hét instrument dat ervoor zorgt dat zij hun leven kunnen leiden zoals zij
dat willen. Budgethouders (of hun direct naasten daar waar budgethouders dit niet zelf kunnen
vanwege hun beperking), die bewust kiezen voor eigen regie over hun leven en voor het zelf
organiseren van hun zorg zetten er hun leven mee op de rit. Het pgb stelt hen in staat, om
binnen de mogelijkheden die zij hebben, op hun eigen wijze te functioneren in het leven waar
zij voor kiezen.
Ter inspiratie hebben wij voor het gemeentebeleid gericht op zorg/ondersteuning een aantal
belangrijke pgb punten op een rijtje gezet (zie bijlage). U kunt deze punten inbrengen bij de
onderhandelingen over een coalitieakkoord of ermee aan de slag gaan vanuit de gemeenteraad.
Hieronder een korte samenvatting van onze hoofdpunten:
‘Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geschikt middel voor eigen regie, waarbij passende
zorg en ondersteuning centraal moet staan. We zorgen ervoor dat inwoners die met een pgb
gaan werken goed toegerust worden, zodat zij hun taken als budgethouder goed kunnen
uitvoeren. Daarbij zorgen we ook voor toereikende tarieven, zodat een budgethouder in staat is
kwalitatief goede zorg en ondersteuning in te kunnen kopen. We kijken integraal
(onderwijs/werk/vervoer/zorg en/of ondersteuning) naar de hulpvragen voor het beste
resultaat.’
Zijn er ontwikkelingen in uw gemeente waarover u met ons wilt doorpraten? Bijvoorbeeld omdat
u meer wilt weten over het pgb, omdat u wilt weten hoe wij erover denken of omdat u kansen
ziet om uw gemeente inclusiever te maken en ons daarbij wilt betrekken? Dan zijn wij altijd
bereid het gesprek aan te gaan om te kijken op welke manier we dit kunnen invullen. U kunt
hiervoor contact opnemen met Aline Molenaar (06 29 06 67 71) of Jacqueline Gomes (06 55 34
26 19). Wij wensen u succes de komende tijd!
Met vriendelijke groet,

