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Inspraak in de gemeente  
 
 
Ledengroepen kunnen inspraak hebben op het beleid van de gemeente. Dat kan over van 
alles gaan wat de gemeente regelt en wat te maken heeft met mensen met een beperking: 
− openbaar vervoer/regiotaxi 
− aanpassen van huizen 
− hoogte van huur 
− geldzaken (eigen bijdragen en mensen die weinig geld hebben) 
− thuiszorg (individuele begeleiding) 
− toegankelijkheid van gebouwen  
− lid worden van een gewone sportvereniging (of andere vereniging) 
− begrijpelijke informatie over dingen die in de gemeente gebeuren 
− hoe mensen met je omgaan (bejegening).  
 
Je kunt als ledengroep contact maken met de burgemeester en wethouders van de 
gemeente. In grote gemeenten is dat lastig. Dan kun je contact opnemen met de ambtenaar 
die over het onderwerp gaat. Op de website van de gemeente staat wie dat is.  
 
Je kunt als persoon of als ledengroep ook naar ‘inspraakmomenten’ gaan in de gemeente. 
De gemeenteraad houdt open avonden over bepaalde onderwerpen. Burgers kunnen dan 
meepraten over die onderwerpen. Wanneer die avonden zijn en waar ze over gaan, staat in 
de plaatselijke krant of op de website van de gemeente.  
 
Inspraak via verenigingen in gemeente 
In iedere gemeente zijn er verenigingen met een eigen bestuur. Bijvoorbeeld: 
buurtverenigingen, sportverenigingen, woningbouwverenigingen, winkeliersverenigingen, 
ondernemersverenigingen. Ook bij deze verenigingen kun je inspraak hebben. Zij regelen 
bijvoorbeeld hoe een winkelcentrum wordt ingericht, of dat er een gehandicapten (g-)team 
wordt ingesteld.  
 
Inspraak via Wmo raad  
Veel gemeenten regelen de inspraak via een Wmo-raad. Mensen in de Wmo-raad worden 
dan gevraagd om te adviseren over dingen die met de Wmo te maken hebben. Je kunt altijd 
afspreken dat je de agenda wilt ontvangen.  
 
Inspraak via lokale platforms of werkgroepen 
Veel gemeenten hebben ook een lokaal platform of een lokale werkgroep die met 
belangenbehartiging bezig zijn. Hierin zitten vertegenwoordigers van mensen met 
verschillende beperkingen.  
 
Inspraak voorbereiden 
Als ledengroep kun je meepraten over alle onderwerpen die te maken hebben met het leven 
van mensen met een verstandelijke beperking (je achterban).  
Heb je een probleem, een vraag of een wens: 
− denk dan eerst goed na over hoe je het probleem, de vraag of wens omschrijft. 
− kijk of er andere mensen zijn die hetzelfde probleem of dezelfde vraag of wens hebben. 

Samen sta je sterker. 
− denk na over wat jullie anders willen. 
− zoek zoveel mogelijk informatie bij wat je wilt (kijk dan ook wat wel en wat niet mogelijk 

is). 
− zoek de samenwerking met andere organisaties, bijvoorbeeld andere ledengroepen, 

cliëntenraden, lokale platforms, Wmo raden.	 


