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Aan het College van B & W 
De Gemeenteraad Leiden 
 
                       Leiden, 4 juni 2014. 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Het Platform Gehandicapten  Leiden heeft kennis genomen van de nota Invoering  
WMO 2015 “Van transitie naar transformatie” en het bijbehorende Raadsvoorstel. 
We complimenteren u met deze nota. Veel van wat eerder door verschillende  
organisaties, belangengroepen en de Raad naar voren is gebracht is in de nota verwerkt. 
Hoewel veel van de voorstellen in de praktijk hun waarde zullen moeten bewijzen, is  
door de gekozen procedures, checks en balances voldoende ruimte ingebouwd om 
eventuele verbeteringen op korte termijn te kunnen invoeren.  
 
Op één punt willen we echter graag een verbetering voorstellen.  
Eerder heeft het Platform aandacht gevraagd voor de inkomenspositie van chronisch zieken 
en gehandicapten. Wij zijn verheugd dat u daartoe een tegemoetkoming van € 100,- voor 
2014 wilt beschikbaar stellen en daartoe voldoende dekking aangeeft.  
De inkomenspositie van chronisch zieken en gehandicapten is en blijft de komende jaren  
precair: door de stapeling  van verhoogde eigen bijdragen, het wegvallen van landelijke 
compensatieregelingen, inkrimping van het basispakket ziektekostenverzekeringen, 
verlaging aftrekposten voor ziekte en handicap en algemene prijsverhogingen (bijv. 
huurverhoging) zullen vooral mensen getroffen worden met een modaal inkomen of juist 
daarboven. Voor groepen met een lager inkomen bestaan gelukkig wel diverse 
tegemoetkomingen. Op dit moment valt nog niet te overzien hoe e.e.a. uitpakt in individuele 
situaties. 
We begrijpen dat de lokale overheid met minder budget dan voorheen alle rijksmaatregelen 
niet volledig kan compenseren. Toch doen we een beroep op u om: 

- De voorgestelde compensatie ook na 2014 beschikbaar te stellen voor de doelgroep. 

- Het bedrag te verhogen; gezien de dekking kunnen we ons een bedrag van € 200,- 

per jaar goed voorstellen. 

- De mogelijkheid te creëren individueel maatwerk te leveren. 

- De keuze voor een collectieve ziektekostenverzekering niet op te dringen ten koste 

van de individuele financiële compensatie. 

- De uitvoeringskosten niet ten laste te brengen van het budget cliëntondersteuning. 

Wij willen u met klem verzoeken in de overgangsperiode nadrukkelijk naar het financiële 
maatwerk te kijken en m.n. naar de effecten van eerder genoemde stapelingen, opdat er 
inderdaad ook voor individuele cliënten van een zachte landing sprake kan zijn. 
 
We hopen dat u deze verbetering wilt invoeren. We gaan daarover graag met u in gesprek. 
We wensen u succes en energie om Leiden blijvend een sociale stad te laten zijn! 
 

http://www.platformgehandicaptenleiden.nl/portx/


 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Rianne Peeters,  
Voorzitter Platform Gehandicapten Leiden 
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