
 

 

9   
 
Onderwerp                                                                 Dit wil de partij

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

afspraak

 

SGP       De daad bij het Woord !
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Algemeen  

 

 

 

 
Zorg  

 

 

 

Arbeid en inkomen 

 
 

Onderwijs  

 

 

Vervoer 
Toegankelijkheid 
= kun je er 
makkelijk komen 

 
 
Laaggeletterdheid 
= moeite met lezen 

en schrijven 
 

 

SGP       De daad bij het Woord !

Onderwerp                                                                 Dit wil de partij
VN-verdrag 

Integrale aanpak/ 
compensatiebeginsel 
Eigen regie en PGB 

Geld  

Medezeggenschap  
Algemeen  

AWBZ en WMO 

Dwang  
Compensatiebeginsel =
steun van de gemeente 
voor mensen met een 
beperking. 

Werk en inkomen 
Wet werken naar 
vermogen 
Positie ouders 

Keuzevrijheid en 
instemmingsrecht  
Passend onderwijs  

Toegankelijk openbaar 
vervoer 

Eigen vervoer  
Gebouwen en wonen  
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Eigen regie is belangrijk
Het PGB blijft bestaan
Geen dubbele bezuinigingen voor mensen met 
een beperking en chronisch zieken.
Mantelzorgers kunnen onkosten aftrekken bij 
de belasting. 
 
De overheid  

• let meer op het voorkómen van ziektes
• moedigt een gezonde leefwijze

De zorg wordt beter georganiseerd.
Zorg moet dicht bij de zorgvrager zijn.
De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg 
thuis. 
De zorg sluit aan bij de eigen mogelijkheden 
en beperkingen. 
 

= 
steun van de gemeente 

Kan iemand door zijn beperking niet het 
gewone loon verdienen? De overheid betaalt 
bij. 
Geven bazen ouderen en mensen met een 
beperking werk? De bazen krijgen een bonus.
 
 

 

 

De overheid kijkt of het onderwijs goed 
Er komt meer geld om leerkrachten extra te 
laten leren. 
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Eigen regie is belangrijk 
Het PGB blijft bestaan 
Geen dubbele bezuinigingen voor mensen met 
een beperking en chronisch zieken. 
Mantelzorgers kunnen onkosten aftrekken bij 

let meer op het voorkómen van ziektes 
een gezonde leefwijze aan. 

De zorg wordt beter georganiseerd. 
Zorg moet dicht bij de zorgvrager zijn. 
De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg 

sluit aan bij de eigen mogelijkheden 

Kan iemand door zijn beperking niet het 
gewone loon verdienen? De overheid betaalt 

bazen ouderen en mensen met een 
beperking werk? De bazen krijgen een bonus.

De overheid kijkt of het onderwijs goed is, 
Er komt meer geld om leerkrachten extra te 
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Geen dubbele bezuinigingen voor mensen met 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg 

beperking werk? De bazen krijgen een bonus. 


