
• 

Slechte g handicaptenvoorzieningen? 
Sla de gemeente met het 
Wvg-protocol om de oren 
Sinds de invoering van de Wet 
voorzieningen gehandicapten 
(Wvg) op 1 apri l 1994 loopt de 
SP ertegen te hoop. De wet 
hield immers een vermindering 
in van het voorzieningenniveau 
(met zelfs iets minder geld 
moest een veel grotere doel
groep geholpen worden), en 
leidde tot willekeur doordat de 
gemeenten een grote mate van 
vrijheid kregen bij het bepalen 
van hun eigen voorzieningen
pakket. Landelijke rapporten, 
klachtenboeken en demonstra
ties volgden, evenals veel plaat
selijke activiteiten. Mede door 
de grote inzet van de SP is de 
Wvg de afgelopen jaren bijge
steld en werd de vrijheid van de 
gemeenten ingeperkt. Voor een 
deel is dat laatste gebeurd in de 
wet zelf, en voor een deel ook 
in een protocol dat geen rechts
kracht heeft. En daarover gaat 
dit artikel. 

Het Wvg-protocol geeft het 
minimumniveau aan, dat ge
meenten volgens de regering en 
de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten eigenlijk zouden 
moeten garanderen. In de Ka
mer heeft de SP-fractie er uiter
aard op gehamerd dat het mini
mum niet in een protocol, maar 
in de wét zelf verbeterd moet 
worden. Dat voorstel heeft het 
echter niet gehaald, en dat 
betekent dat individuele gehan
dicapten geen rechten kunnen 
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afd wingen op basis van het 
protocol. Maar natuurlijk kun
nen SP-afdelingen en fracties 
wel heel goed het Wvg-beleid 
van hun gemeente houden naast 
de fraaie woorden van het pro
tocol, en aanpassing eisen als 
de gemeente een lager niveau 
hanteert. Een afd eling die dat 
momenteel doet, is Rotterdam . 
De gemeente wil daar beknib
belen op de vervoersvoorzie
ning en de SP voert daar een 
protestkaartenactie tegen. In de 
raad ondersteunt ze die met 
pleidooien waarin onder andere 
verwezen wordt naar het proto
col. Te verwachten valt, dat 
Rotterdam niet de enige ge
meente is di e door financiële 
zorgen in de verleiding komt 
het protocol te negeren. 

Volgens het protocol moet bij 
de toekenning van een ver
voersvoorziening rekening 
gehouden worden met 'per
soonlijke behoeften en omstan
digheden' van de aanvrager. 
'Een keuze voor collectief 
vervoer is derhalve zeker geen 
automatisme.' Aan het collec
tiefvervoer stelt het protocol 
de volgende eisen: 
• Er moet onbeperkt mee ge

reisd kunnen worden binnen 
het zorgplichtgebied; 

• Het zorgplichtgebied moet 
zo groot zijn, dat reizen 
van vijf OV-zones standaard 
mogelijk zijn; 

Invoering van de Wvg betekende een ramp voor veel mensen met 
een handicap. Jarenlange strijd ertegen heeft een aantal scherpe 
kanten kunnen wegslijpen 

• Het tariefvoor het collectief 
vervoer mag niet boven dat 
van de blauwe strippenkaart 
uitkomen; 

• Bij aanvragers die aangeven 
buiten het zorgplichtgebied 
te willen reizen, moet de 
gemeente een indicatie
advies geven op de mogelijk
heden van bovenregionale 
reizen. 

Het protocol behandelt ook de 
woningaanpassing en rolstoe
len. Rode draad daarbij is dat 
de gemeente erg zorgvuldig 
moet kijken naar de omstandig
heden van de aanvrager. Harde 
regels worden echter nauwe
lijks gesteld. 

Het protocol is te vinden op de 
site van het ministeri e van 
VWS: www.minvws.nVdocu
ments/dgb/Kamerstuk/ 
protocol%20WVG.pdf. 
Wijkt de gemeente in negatieve 
zin af van de protocolnormen, 
dan is het natuurlijk zaak voor 
afdeling en raadsfractie om 
stevig aan de bel te trekken. 
Maar ook is het dan belangrijk 
om aan de Kamerfractie door te 
geven dát, en hóe de gemeente 
afw ijkt. Zodat we onze lande
lijke eis voor een wettelijke 
basis onder de afspraken meer 
kracht kunnen bijzetten. Dat 
doorgeven kan aan Christine 
Holtkamp, choltkamp@sp.nl • 
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