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Beste (kandidaat-)gemeenteraadsleden, 

 
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 geratificeerd is. 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 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. 
 

Samen voor een sterk en stevig pgb 
Bij de komende verkiezingen zullen belangrijke gemeentelijke vertegenwoordigers 
gekozen worden die beslissingen gaan nemen voor inwoners die zorg en/of 

ondersteuning nodig hebben.  
 

Met dit document willen wij u goed informeren en adviseren, zodat u in staat bent de 
juiste beslissingen te nemen voor uw inwoners. Op hoofdpunten komt het erop neer 
dat we u vragen het volgende op te nemen in uw verkiezingsprogramma: 

 
‘Omdat wij het belangrijk vinden dat inwoners eigen regie kunnen voeren over hun 

leven en daarmee ook over hun zorg zal de keuzevrijheid voor het persoonsgebonden 
budget (pgb) of naturazorg blijven bestaan. We zorgen ervoor dat inwoners die met 
een pgb gaan werken goed toegerust worden, zodat zij hun taken als budgethouder 

goed kunnen uitvoeren. We zorgen voor toereikende tarieven, zodat een 
budgethouder in staat is kwalitatief goede zorg en ondersteuning in te kunnen kopen. 

Door integraal (onderwijs/werk/vervoer/zorg en/of ondersteuning) te kijken naar de 
hulpvragen bereik je het beste resultaat.’ 
 

  



 

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen dan kunt u contact opnemen met  
Aline Molenaar  of  . 
 

We wensen u veel succes bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
 

Met vriendelijke groet, 

  
Aline Molenaar 
directeur Per Saldo 




