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  STICHTING PLATFORM       GEMEENTE 

    GEHANDICAPTENBELEID    SON EN BREUGEL   

    SON EN BREUGEL 

 

CONVENANT 
tussen de 

Gemeente Son en Breugel  
en de 

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Son en Breugel 
 

 
Aanleiding 
Tot op heden was er een inspraakverordening van kracht tussen het college van de Gemeente Son en 
Breugel en de Stichting Gehandicaptenbeleid Son en Breugel. Deze inspraakverordening was 
opgesteld om daarmee onder meer de burgerparticipatie te regelen in het kader van de Wet 
voorziening gehandicapten (Wvg). In de afgelopen periode is er altijd constructief en frequent 
bestuurlijk overleg geweest met de verantwoordelijke wethouder(s) en betrokken ambtenaren. 
 
Per 1 januari 2007 is er een nieuwe wet van kracht: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
De Wvg is per die datum overgeheveld naar de Wmo. Voor het Platform Burgerparticipatie Wmo is 
een inspraakreglement vastgesteld en dit document regelt de inspraak voor alle negen prestatievelden 
van de Wmo. Dit is inclusief de regelingen die te maken hebben met het beleid en de verstrekking van 
individuele voorzieningen in het kader van de Wmo (voorheen Wvg). Daarmee ligt het voor de hand 
en is het ook gewenst om de inspraakverordening met het Stichting Platform Gehandicaptenbeleid te 
beëindigen. 
 
Om het specifieke belang van de gehandicapten in onze gemeente te behartigen is in ons laatste 
bestuurlijk overleg afgesproken dat de Stichting Gehandicaptenbeleid blijft bestaan en zich specifiek 
richt op het gehandicaptenbeleid in onze gemeente.  
Hiervoor is het aangaan van dit convenant van belang. 
Het Stichting Platform Gehandicaptenbeleid maakt onderdeel uit van het Platform Burgerparticipatie 
Wmo. Er zal in goed overleg met het Platform Wmo worden samengewerkt. 
 
Doel en werkwijze van de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid 
Het is een Stichting die bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties voor 
gehandicapten en chronisch zieken. De doelgroepen waar het Platform Gehandicaptenbeleid zich op 
richt zijn de mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen en chronisch zieken in Son en 
Breugel. Het Platform zet zich in voor de belangenbehartiging van deze groepen. Het Platform 
Gehandicaptenbeleid streeft naar een integraal gehandicaptenbeleid in onze gemeente.  
De Stichting Platform Gehandicaptenbeleid kent een bestuur voor de dagelijkse leiding en daarnaast 
bestaat het Platform uit werkgroepen die zich bezig houden met specifieke onderwerpen en daar 
activiteiten voor ontplooien.  
Dit zijn de werkgroepen: 

• BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid); 

• Vervoer; 

• Individuele en collectieve voorzieningen in het kader van de Wmo; 

• Aangepaste sporten (o.a. zwemgroepje voor lichamelijke gehandicapten); 

• Dagbesteding en Arbeid; 

• Publiciteit. 
Naast de plaatselijke activiteiten is de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid ook actief in enkele 
gezamenlijke verbanden in Zuid Oost-Brabant, in de provincie Brabant en heeft het Platform contacten 
met landelijke koepels. 
 
 



 2 

Afspraken  
1. De stichting streeft naar een zo breed mogelijke participatie van alle mensen met een beperking 

uit Son en Breugel in de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid. 
2. Het gemeentebestuur maakt halfjaarlijks aan de hand van de beleidscyclus in overleg afspraken 

met de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid over: 
a. de onderwerpen waarover de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid geconsulteerd wordt; 
b. de wijze en het moment waarop de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid in het 

beleidsvormingsproces wordt betrokken; 
3. Het college vraagt de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid in ieder geval om advies over 

beleidsvoornemens, die voor mensen met een beperking in Son en Breugel belangrijk zijn.  
4. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het 

te nemen besluit. Dit houdt in ieder geval in dat de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid: 
a. bij nieuw beleid wordt betrokken bij het vaststellen van de hoofdlijnen; 
b. bij evaluatie wordt betrokken bij het vaststellen van vragen die ten grondslag liggen aan 

evaluatie. 
5. In het geval het college in een voorstel aan de Raad afwijkt van het gevraagde advies van de 

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid wordt dit bij het voorstel vermeld, waarbij tevens is 
aangegeven op welke gronden van het gevraagde advies van de Stichting is afgeweken.  

6. Bij overleggen met derden worden door alle partijen de volgende intenties in acht genomen: 
a. het overleg wordt gevoerd op basis van een realistische inschatting van de mogelijkheden en 

beperkingen tot beleidsveranderingen; 
b. het overleg dat de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid heeft met instellingen waarmee het 

college een relatie heeft wordt, om te voorkomen dat bestaand gemeentelijk beleid wordt 
doorkruist, gevoerd met respectering van de cruciale afspraken die zijn gemaakt tussen het 
college en de betreffende instellingen. 

7. Indien de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid meer informatie wenst over een bepaald 
onderwerp of collectief belang, kan zij deskundigen of aandachtsfunctionarissen, extern of van de 
gemeente, uitnodigen bij één van haar bijeenkomsten. Hiervan zal vooral gebruik gemaakt 
worden als het gaat om pro-actieve beleidsvorming. 

8. Tussen de verantwoordelijke wethouder en de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid vindt 
minimaal tweemaal per jaar een bilateraal bestuurlijk overleg plaats, met in acht name van het 
onder pnt.2 bepaalde. 

9. Het college streeft ernaar om binnen 4 weken na ontvangst van de beleidsvoorstellen - of 
adviezen de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid een schriftelijke reactie te geven. 

10. De Stichting Platform Gehandicaptenbeleid is ook gerechtigd uit eigen beweging advies uit te 
brengen aan het college (pro-actieve beleidsvorming).  

11. Het college stelt de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid de financiële middelen beschikbaar 
die nodig zijn om haar taak naar behoren te kunnen vervullen, dit ter beoordeling van het college 
van burgemeester en wethouders.  

 
Dit convenant is ingegaan per 1 januari 2008 
 
 
Aldus overeengekomen 
 
Son en Breugel, 5 juni 2008 
 
Namens de gemeente en het college van B&W, Namens de Stichting Gehandicaptenbeleid 
van de Son en Breugel,    Son en Breugel, 
 
 
 
 
mw. mr. M. Starmans-Gelijns, wethouder  dhr. drs. J. de Lange, voorzitter 
 
 
        
 
       mw. M.M. van Duinen-van der Starren, secretaris 


