INSPRAAK TIJDENS DE GEMEENTERAADSVERGADERING VAN
HAARLEMMERMEER OP 30 SEPTEMBER 2021 DOOR
ED KOSTER, VOORZITTER BELANGENGROEP GEHANDICAPTEN
HAARLEMMERMEER
Beste Raadsleden,
Op 28 juli jongstleden ontving het bestuur van de Belangengroep Gehandicapten
Haarlemmermeer (BGH) een mail getiteld ‘Voornemen gedeeltelijk weigeren subsidie
Belangenbehartiging Gehandicapten per 2023’. De essentie hiervan was ons op te hoogte te
stellen van ‘uw subsidie voor activiteiten op het gebied van belangenbehartiging
gehandicapten vanaf het jaar 2023 en verder gedeeltelijk te weigeren voor een bedrag van
TEN MINSTE € 7.400.
Dit bericht sloeg bij ons in als een bom. Vooral toen onze penningmeester snel berekende dat
het hier een subsidiekorting van 47% betrof. Onze secretaris André Pijnaker, bij velen bekend
en al zo’n 40 jaar op verschillende gebieden actief voor onze organisatie, trok wit weg. Het
gevoel overheerste dat ons werk onder onze handen werd afgebroken.
Gevoelens van verbijstering, ontgoocheling, wanhoop en woede wisselden elkaar af. Wordt
dit het einde van onze BGH?
DIT KAN NIET EN DIT MAG NIET.
Toen we weer helder konden nadenken besloten wij dit besluit aan te vechten met een
zienswijze. Ruim 10% van onze bevolking heeft, conservatief geschat, een matige of ernstige
beperking. Die kunnen we toch niet in de steek laten?
De gebruikte argumenten leest u in de bijlage bij dit betoog.
Maar daarnaast wenden wij ons tot u, onze gekozen volksvertegenwoordigers. U kunt immers
dit besluit ongedaan maken door een amendement op de meerjarenbegroting. Daarnaast kan
uw partij zich ook in de toekomst tegen dergelijke besluiten verzetten via uw
verkiezingsprogramma. Een en ander kan vervolgens worden afgetikt volgend jaar bij de
formatie van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders.
Misschien wordt de soep niet zo heet gegeten, want de economie trekt weer aan en tijdens de
formatie van een nieuw kabinet wordt er ook vast aan de gemeentefinanciën. Misschien dekt
het College zich slechts in. Heet dat niet behoorlijk bestuur?
Maar is het behoorlijk bestuur voor een gemeente die koploper wil zijn inzake het VNVerdrag Handicap om in te gaan tegen het streven van de landelijke overheid om ‘mensen met
een beperking’ te integreren in de samenleving en de plaatselijke vrijwilligersorganisatie die
dit met kracht nastreeft in feite de nek om te draaien?
Ik ben inmiddels niet boos meer, wel verdrietig. Maar u kunt niet alleen mij, maar velen met
mij weer blij maken door uw verantwoordelijkheid te nemen.
Dankuwel.

