
Participatieraad
t.a.v. dhr. J. Burger
info@participatieraadleusden.nl
 
  

Zaaknummer: Uw brief van: Uw kenmerk: Behandeld door: Verzonden:

L253310 1 juli 2020 E. Mölder

Onderwerp: Advies lokale inclusieagenda 2020-2022

Geachte heer Burger,

Hartelijk dank voor uw advies over de lokale inclusie agenda. Wij waarderen uw inhoudelijke en 
heldere reactie zeer. In algemene zin geeft u aan zich te kunnen vinden in de ambitie en de 
uitgangspunten van de notitie. Ook uit u uw waardering voor de leesbaarheid van de nota en de 
wijze waarop deze tot stand is gekomen. Verder bent u tevreden over de wijze waarop wij de 
voortgang op dit beleidsterrein willen borgen en monitoren. U geeft ons nog enkele specifieke 
aandachtspunten. Hieronder behandelen we deze puntsgewijs. 

A. Borgen dat inclusiebeleid een integraal onderdeel is van het gemeentelijk beleid
U adviseert ons een monitorgroep en  -procedure in te stellen om te borgen dat alle 
beleidsafdelingen aandacht besteden en uitvoering geven aan inclusief beleid. 

Gemeentelijke reactie
Op twee manieren borgen wij de integrale inpak:

- Een collegevoorstel wordt in Leusden volgens een vast stramien opgebouwd. In dit stramien 
nemen wij een kopje ‘inclusiebeleid’ op, waarin de opsteller van een collegevoorstel moet 
aangeven op welke wijze het voorstel bijdraagt aan een inclusieve samenleving. 

- Eén van de prioritaire thema’s in het inclusiebeleid is ‘maatschappelijke bewustwording & 
toegankelijke informatie. Daarin hebben we vooral ook aandacht voor het vergroten van het 
bewustzijn bij ambtenaren. We hebben de afgelopen maand al een plan van aanpak 
ontwikkeld met concrete acties die we de komende twee jaar gaan organiseren.  We 
monitoren elk half jaar de voortgang.

B. Prioritering van de thema’s 
U vraagt om een motivatie voor de prioritering van de 4 thema’s (openbare ruimte, vervoer, vrije tijd 
en communicatie/informatie) en geeft ons in overweging om huisvesting toe te voegen. Als 
argument geeft u aan dat de woningmarkt onvoldoende passend is voor bepaalde groepen zoals 
ouderen en jongeren. 
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Gemeentelijke reactie: 
De deelnemers aan de startconferentie, inwoners (waaronder ervaringsdeskundigen), 
maatschappelijke organisaties en ambtenaren hebben gezamenlijk aangegeven dat deze thema’s de 
komende 2,5 jaar prioriteit hebben in Leusden. Dit betekent niet dat andere thema’s, zoals werk, 
onderwijs, huisvesting en zorg niet ook van belang zijn. Daarom hebben wij in het uitvoeringsplan 
aangeven welke maatregelen we de komende jaren al nemen vanuit het reguliere beleid (zie pagina 
22-25 van de notitie). 

Wij herkennen de door u genoemde signalen dat de woningmarkt niet passend is voor bepaalde 
doelgroepen. Met de woningcorporatie maken wij al prestatieafspraken om vooral voor ouderen en 
mensen met een fysieke beperking toegankelijke woningen te bouwen.  Dit heeft al onze aandacht 
vanuit het reguliere beleid  (zie ook pagina 24 van de notitie). Specifiek willen we daar nog aan 
toevoegen:
.

1. De gemeente heeft met de woningcorporatie in de prestatieafspraken 2019-2023  afspraken 

opgenomen over het aantal te realiseren woningen met zorg en ouderenhuisvesting. 

Vanwege de vergrijzing bouwt de WSL vooral betaalbare, kleine, levensloopbestendige 

woningen (appartementen met lift). Nieuwe meergezinswoningen worden ook 

rollatorgeschikt gebouwd.

2. De gemeente is op dit moment met zorgaanbieders (BW/begeleid wonen) en met de 

woningcorporatie in overleg over het voorzien in (aangepaste) woningen en om hiervoor 

werkafspraken te maken (om doorstroom en uitstroom mogelijk te maken).

3. De gemeente heeft met de woningcorporatie concrete werkafspraken over het voorzien in 

aangepaste woningen voor mensen met een ondersteuningsvraag.

4. De gemeente heeft in samenwerking met Lariks en de woningcorporatie (medio 2020) een 

vernieuwde werkwijze opgesteld over mogelijkheden in het voorzien in woningen bij een 

zeer urgente woonvraag.

C. Financiële middelen
U geeft aan teleurgesteld te zijn over de extra financiële middelen die de gemeente beschikbaar stelt 
om de agenda uit te voeren. U adviseert ons meer budget te reserveren voor de ondersteuning van 
ontmoetingsactiviteiten.

Gemeentelijke reactie
De gemeente stelt in 2021 € 17.000 en in 2022 nog eens € 15.000 beschikbaar om de inclusie-agenda 
uit te voeren. Daarnaast zijn er vanuit het reguliere budget –ruim- financiële middelen en ambtelijke 
capaciteit beschikbaar om inclusief beleid uit te voeren. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld een 
flinke investering gedaan om de website te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Daarbij is 
lang niet altijd extra budget nodig, maar gaat het vaak ook om bewustwording, zowel binnen als 
buiten de gemeente. Daar gaan we de komende twee jaar dan ook extra in investeren.

Vooralsnog zijn wij van mening dat nu geen extra budget nodig is om ontmoetingsactiviteiten te 
ondersteunen. Dit werd ook onderschreven door de deelnemers van de thematafel vrije tijd. Onze 
eerste stap is om organisaties meer bewust te maken om toegankelijk te zijn voor mensen met een 
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beperking. Ons inziens zijn hier niet direct extra middelen voor nodig. Als in de toekomst blijkt dat dit 
wel het geval is, zullen wij dit heroverwegen. 

D. Inzetten op een bereikbaar en toegankelijk vervoersaanbod 
U adviseert ons om de komende jaren sterk in te zetten op een beter bereikbaar en toegankelijker 
vervoersaanbod voor alle inwoners. U verwijst daarbij vooral naar het activeren van de bushaltes in 
de buurt van de Biezenkamp/’t Hamersveld en het zuidelijk deel van Leusden Centrum.

Gemeentelijke reactie
Wij herkennen uw oproep voor een meer bereikbaar en toegankelijk vervoersaanbod. Helaas is dit, 
zoals u weet, met name ontstaan door de huidige OV vervoersconcessie, waar wij geen invloed meer 
op kunnen uitoefenen. Het weer activeren van bushaltes is dan ook geen optie.
Wel wil de provincie met ons meedenken over mogelijkheden vanuit het zogenaamde aanvullend 
openbaar vervoer. Op korte termijn zal een onderzoek plaatsvinden. De SMBL is hierbij betrokken. 
Ook zijn wij zeer actief in onze regio (en op provinciaal niveau) om een doorontwikkeling te 
organiseren voor het doelgroepenvervoer. De regiotaxi (en de provinciale terugtrekking hieruit per 
2024), maakt hier deel van uit. 

E. Investeren in openbare toiletten
U geeft aan dat een investering in het aanbod van openbare toiletten kan bijdragen aan de 
toegankelijkheid van de openbare ruimte, evenals het plaatsen van bankjes. 

Gemeentelijke reactie
Hoewel beide onderwerpen niet zijn geagendeerd door de deelnemers van de thematafel openbare 
ruimte, erkennen wij dat ze van belang zijn in het kader van een toegankelijke openbare ruimte. 
Ten aanzien van de openbare toiletten merken we op dat het toilet in het Huis van Leusden en de 
bibliotheek beschikbaar zijn tijdens openingstijden. Ook de toiletten in buurthuiskamers zoals De 
Smederij en Dava in Achterveld kunnen worden gebruikt. Daarnaast zijn er enkele Leusdense 
middenstanders die op verzoek hun gastentoilet beschikbaar stellen.

Wij houden ons aan de richtlijnen in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) ten aanzien 
van de plaatsing van bankjes. Zo staan bankjes binnen de bebouwde kom op een onderlinge afstand 
van 500 meter. Vanuit wooncomplexen voor ouderen richting winkelcentra en openbare gebouwen 
staan ze op een onderlinge afstand van 250 meter. 

F. Keuze voor lhbt-doelgroep/weinig aandacht voor racisme
U vraagt zich af waarom de lhbt-doelgroep extra aandacht krijgt in de inclusie-agenda omdat hier 
geen sprake is van een beperking. U herkent wel de risico’s van maatschappelijke uitsluiting. U 
betreurt dat er weinig aandacht is voor racisme.

Gemeentelijke reactie
Ons uitgangspunt bij de inclusieagenda is dat alle inwoners moeten kunnen meedoen aan de 
samenleving. Ongeacht handicap, kleur of seksuele geaardheid. Deze inclusieagenda gaat daarmee 
verder dan een agenda voor alleen mensen met een handicap. Wij richten ons op alle groepen in de 
samenleving die te maken hebben met maatschappelijke uitsluiting. Daarbij hebben we uit praktisch 
oogpunt wél gekozen voor de 3 groepen die op dit moment het meest aandacht vragen: mensen met 
een handicap, laaggeletterden en de lhbt-doelgroep. Vanuit het veiligheidsbeleid ontvingen we 
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signalen dat –in elk geval in de regio- de lhbt-gemeenschap zich niet altijd even veilig voelt in de 
openbare ruimte en soms op een vervelende wijze wordt aangesproken. We hebben dit niet voor 
Leusden kunnen verifiëren. Wel heeft jongerenorganisatie Fort ons verteld dat jonge lhbt’ers niet 
altijd uit de kast durven te komen, omdat ze bang zijn gepest te worden. Zoals bekend durven ook 
veel sporters er niet voor uit te komen dat ze homo zijn. 

Er is in de notitie inderdaad weinig expliciete aandacht voor racisme.  Dat laat onverlet dat de 
gemeente een anti-discriminatie en antiracisme beleid voert. De gemeente financiert jaarlijks het 
provinciale antidiscriminatiebureau Midden Nederland. Zij houden jaarlijks het aantal 
discriminatiemeldingen bij. In Leusden zijn geen meldingen bekend vanwege rassendiscriminatie. 
Mocht u signalen hebben dat de gemeente (meer) aandacht zou moeten besteden aan antiracisme, 
dan vernemen we die graag.

G. Borging en monitoring
U onderschrijft het belang om bij de monitoring en evaluatie vertegenwoordigers van de doelgroep 
te betrekken. U geeft ons de suggestie om hier ook het netwerk van de SMBL en de Huiskamer van 
Leusden te betrekken.

Gemeentelijke reactie
Wij gaan graag op dit aanbod in en komen te zijner tijd hierop bij u terug. 

We bedanken u nogmaals voor huw zorgvuldige advies. 

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Leusden,

H.W. de Graaf - Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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