Gemeenteraadsverkiezingen 2018: ter informatie en ter inspiratie!
Op 21 maart 2018 kiezen wij onze nieuwe
gemeenteraden. Dat is hét moment om aandacht te
vragen voor de positie van inwoners m.b.t. zeggenschap,
zelfredzaamheid en participatie. Gaat uw gemeente
serieus aan de slag met levensbrede onafhankelijke
cliëntondersteuning? Ontwikkelt uw gemeente beleid op
burgerinitiatieven? Gaat uw gemeente actief aan de slag
met armoede en schulden en maakt uw gemeente werk
van de inclusieve samenleving? Er zijn veel belangrijke
onderwerpen waarover u nu de dialoog kunt aangaan
met uw lokale politici.
Het nieuwe regeerakkoord “vertrouwen in de toekomst” is gepresenteerd. Wat staat de
lokale overheid te wachten? In dit artikel kunt u lezen welke voorstellen het gemeentelijk
beleid raken.
In dit artikel van BS&F kunt u lezen welke impact het regeerakkoord heeft op zorg en
sociale zekerheid.
Verschillende landelijke organisaties hebben tips, manifesten, speerpunten en
verkiezingspamfletten opgesteld. Wat is er in uw gemeente nodig? Wij geven u een
overzicht van de beschikbare informatie en een voorbeeld van een mooi lokaal initiatief.

De beschikbare informatie voor u op een rij:


Informatiebrief gemeenteraadsverkiezingen 2018 Koepel ASD: hoe kunnen
adviesraden dit thema actief aanpakken.



Handreiking Avi: Op weg naar de verkiezingen van maart 2018 Handreiking voor
politiek en sociaal actieve burgers, cliëntenorganisaties, cliëntenraden en
adviesraden sociaal domein



Verkiezingspamflet Mind: Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018
Speerpunten vanuit cliënt- en familieperspectief (thema’s die voor mensen met
een psychische kwetsbaarheid en hun naasten belangrijk zijn)



Iederin informatieblad kansen rond de gemeenteraadsverkiezingen 2018: Tips
voor lokale belangenbehartigers.



Iederin Lokaal manifest gemeenteraadsverkiezingen 2018: Acht verwachtingen



Ouderenbonden: Speerpuntenkaart: KBO-PCOB: speerpunten voor een
seniorvriendelijke gemeente.



Manifest voor een seniorvriendelijke gemeente KBO-PCOB
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Voorbeelden:


Voorbeeld brief gezamenlijke organisaties
Groningen



Voorbeeld van een mooi lokaal initiatief: een
politieke avond in aanloop naar de verkiezingen.
Senioren in de gemeente Hellendoorn nemen
verantwoordelijkheid voor het lokale bestuur: Zie het
mooie beeldverslag en het gedicht van de avond.

Goed om te weten:
Het rapport “weten is nog geen doen” (een realistisch perspectief op redzaamheid) van de
WRR, dat dit voorjaar werd gepresenteerd, geeft aan dat er een groot verschil bestaat
tussen hetgeen er van inwoners wordt verwacht en wat zij daadwerkelijk aankunnen.
Het advies van de WRR is dat rekening moet worden gehouden met de verschillen in
mentale vermogens van mensen. De WRR beveelt aan:
 om een keuzearchitectuur te hanteren die uitgaat van een realistisch beeld van de
burger;
 de keuzedruk te reduceren;
 verleidingen die een groot beroep doen op de zelfcontrole van burgers te
verminderen;
 zeer terughoudend te zijn met het bieden van grote keuzevrijheden op het terrein
van essentiële financiële voorzieningen, zoals ziektekosten- en
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenvoorzieningen.

Betty Stam, beleidsadviseur Koepel Adviesraden Sociaal Domein.
31 oktober 2017
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