Regionaal Overleg Gehandicaptenbeleid Zuidoost Brabant.
Heeze, 9 december 2019.
Het college van Burgemeester en Wethouders en de Raad van de gemeente Waalre.

Steun gevraagd door het “Regionaal Overleg Gehandicaptenbeleid Zuidoost Brabant”.

Zeer geacht college en raad,

In vele gemeenten in Zuidoost Brabant bestaat een gehandicapten platform. Waarin mensen
met een beperking van welke aard dan ook, elkaar ontmoeten, elkaar tot steun zijn en hun
hulpvragen met elkaar delen. Waar een dergelijk platform ontbreekt melden zich vaak
andere organisaties als lid bij ons aan, bijv. werkgroepen van ASD’s die de belangen van
mensen met een beperking behartigen.
In de Vereniging Regionaal Overleg Gehandicaptenbeleid (ROG ZOB) ontmoeten de
vertegenwoordigers van deze plaatselijke organisaties elkaar voor onderling overleg
teneinde de belangen van de doelgroep zo optimaal mogelijk te behartigen. Het ROG ZOB
overlegt daarnaast met van belang zijnde instellingen en partijen om het gezamenlijke
zorgdoel te bereiken. Op grond van signalen uit de samenleving destilleert het ROG
aandachtspunten ten behoeve van haar doelgroep en vertaalt deze naar beleid. Daarnaast
geeft het ROG gevraagd en ongevraagd advies aan partijen in het werkveld.
Het ROG ZOB heeft als missie het realiseren van integrale acceptatie in de maatschappij van
mensen met een beperking. Tevens het opheffen van tekortkomingen in overheidsbeleid en
regelgeving met betrekking tot mensen met beperkingen. Bevorderen dat gemeenten
maatregelen nemen die leiden tot deze integrale acceptatie.
Naast gezamenlijk overleg over bovenstaande lokale zaken heeft het ROG zich de laatste
jaren bezig gehouden met belangen behartiging met name in het ‘Openbaar Vervoer’
(Reizigersoverleg SRE Gebied), het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer(Taxbus) inclusief de
aanbesteding, het Doelgroepenvervoer, de toegankelijkheid van de buurtbussen. Tevens ook
het informeren van onze leden over actuele ontwikkelingen zoals de omgevingswet en
natuurlijk het belangrijkste onderwerp op dit moment: het inclusief beleid.
Om bovenstaande doelen te realiseren heeft het ROG ZOB financiële middelen nodig. Door
het wegvallen van de provinciale subsidie, die tot voor kort via Zorgbelang werd verkregen
kan het ROG haar taken niet naar behoren meer uitvoeren. De lokale platforms dragen naar
vermogen bij, maar ontvangen zelf ook een beperkte subsidie en hebben geen aanvullende
mogelijkheden zonder zichzelf qua financieel voortbestaan in gevaar te brengen.

Regionaal Overleg Gehandicaptenbeleid Zuidoost Brabant.
Het belang van het ROG ZOB wordt door haar leden en de externe contacten (Zorgbelang
Brabant, e.a.) welke wij hebben als zeer nuttig en noodzakelijk gezien. Het verlies van onze
organisatie wordt dan ook als ongewenst ervaren.
In dit kader richten wij ons tot u met het verzoek om ons een zeer bescheiden bijdrage van
€ 0,01 / per inwoner, in de vorm van een waarderingssubsidie voor de komende periode van
vijf jaar toe te doen komen.
Het ROG ZOB zal uw ondersteuning van het gehandicapten beleid in Z.O.Brabant zeer op
prijsstellen. Graag vernemen wij van u of u aan dit verzoek tegemoet wilt komen.
Indien u een positief besluit neemt verzoeken wij u uw bijdrage te storten op de Regio Bank
rekeningnr. NL75RBRB 0930 1185 88 ter attentie van ROG ZOB.
Namens de gehandicapte medeburgers in ons Zuidoost Brabant danken wij u bij voorbaat
voor uw steun en uw bijdrage.
Met vriendelijke groeten,

Het bestuur ROG-ZOB.

Voor deze,

penningmeester ROG ZOB,

