
Raadsvoorstel

Zaaknummer L254564
Datum raadsvergadering 12 november 2020
Portefeuillehouder H.A.W. van Beurden

Onderwerp Kleurrijk Leusden - Lokale inclusie agenda 2020-2022

Voorstel
Het college stelt u voor de lokale inclusie agenda 2020-2022 vast te stellen.

Aanleiding
In juli 2016 heeft Nederland het VN Verdrag Handicap geratificeerd. Met deze ratificatie is 
aan de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet de verplichting toegevoegd om in de 
periodieke plannen op te nemen hoe de gemeente uitvoering geeft aan het VN-Verdrag. In 
het beleidskader sociaal domein, Focus en Transparantie 2019-2022, is lokale inclusie één 
van de zeven focusonderwerpen. Als ambitie is opgenomen dat we samen met inwoners en 
belangenorganisaties een uitvoeringsprogramma opstellen. De voorliggende notitie is de 
uitwerking hiervan. 

Doel / Effect
Een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en naar vermogen kan 
deelnemen.

Argumenten
1.1 Het opstellen betreft een wettelijke verplichting
In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag Handicap geratificeerd. Met deze ratificatie is 
aan de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet de verplichting toegevoegd om in de 
periodieke plannen op te nemen hoe de gemeente uitvoering geeft aan het VN-Verdrag. Wij 
hebben ervoor gekozen om één integraal plan te maken: de Inclusie-Agenda. 

1.2 Het opstellen en uitvoeren van een inclusie-agenda valt binnen de kaders van het 
beleidskader sociaal domein

De lokale inclusie agenda is een nadere uitwerking van één van de zeven focusonderwerpen 
van het beleidskader sociaal domein, Focus en Transparantie 2019-2022. De intentie is om 
vanaf 2023 niet nogmaals een separate inclusie-agenda op te stellen, maar om het lokale 
inclusie beleid op te nemen in het regulier beleid sociaal domein en beleid ruimte. Daartoe is 
het van belang dat het bewustzijn inzake inclusief denken en handelen binnen de 
gemeentelijke organisatie de komende twee jaar voldoende toeneemt.

1.3 Het instemmen door de raad is noodzakelijk vanwege het belang van deze agenda
Het vaststellen van een inclusieagenda betreft formeel een collegebevoegdheid maar 
vanwege het belang voor de samenleving en het politieke gewicht wordt er instemming 
gevraagd.  

Inclusiebeleid gaat over ons allemaal. Het is geen doelgroepenbeleid. Alle mensen moeten 
mee kunnen doen in de samenleving: alle leeftijden, culturele achtergronden, gender, 
inkomen, talenten en beperkingen. Dit is een opgave voor de hele samenleving: gemeente, 
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bedrijven, horeca, verenigingen en inwoners. Maar de samenleving is niet voor iedereen 
even toegankelijk. Sommige groepen ervaren meer beperkingen dan anderen. Dat geldt 
vooral voor mensen met een handicap, laaggeletterden en mensen die tot de LHBT-
gemeenschap horen. Daarom hebben we in deze inclusie-agenda speciale aandacht voor 
deze inwoners. 

1.4 De lokale inclusie agenda kan rekenen op draagvlak bij inwoners 
De lokale agenda is samen met inwoners, waaronder mensen met een lichamelijke, visuele, 
auditieve of verstandelijke beperking opgesteld. We hebben in februari een startbijeenkomst 
gehouden en vervolgens, vanwege corona, digitaal met elkaar contact gehad. 

Op de startconferentie hebben we gezamenlijk vier prioriteiten bepaald: (1) openbare ruimte 
en (2) vervoer (fysieke toegankelijkheid), (3) vrije tijd (sociale toegankelijkheid) en (4) 
maatschappelijke bewustwording/informatie (toegankelijke informatie). De prioriteiten zijn 
vervolgens uitgewerkt in concrete maatregelen. Tijdens de uitwisseling met raadsleden op 3 
september jl. is aandacht gevraagd voor (extra) maatregelen voor toegankelijkheid van 
scootmobielen, aangepaste woningen en meer aandacht voor laaggeletterden in de 
uitvoering. Wij hebben de uitvoeringsagenda hierop aangepast.

1.5 Er zijn geen extra financiële middelen noodzakelijk
Dit is een beperkt budget, maar wij denken veel te kunnen organiseren vanuit onze reguliere 
inzet. Beleidsadviseurs hebben capaciteit opgenomen in de reguliere uitvoeringsplannen om 
de uitvoering aan te jagen en te faciliteren. Ook maken/hebben we afspraken met 
organisaties vanuit de sport-, cultuur- en jongerensector om hun activiteiten toegankelijker te 
maken voor een brede doelgroep.

Tegenargumenten
1.1 Betrokkenheid LHBTI-gemeenschap
Ondanks herhaaldelijke pogingen is het ons niet gelukt om af te stemmen met de LHBT-
doelgroep/belangenbehartiger COC. Wel is gesproken met diverse lokale organisaties over 
de (on)zichtbaarheid van deze inwoners. Op basis van hun kennis én de vele landelijke 
rapportages over de problemen van deze groep om volwaardig te kunnen participeren in de 
samenleving, hebben we enkele maatregelen opgenomen in de  agenda om de participatie 
te vergroten. De burgemeester zal zijn netwerk hierop inzetten. Dit kan leiden tot 
aanvullende maatregelen vanuit een bredere benadering (antidiscriminatiebeginsel artikel 1 
Grondwet).

1.2 Niet alle inclusiethema’s zijn speerpunten in de agenda
Er zijn inclusiethema’s die niet expliciet als speerpunt zijn benoemd. De reden hiervoor is dat 
we focus willen aanbrengen om onze inzet realistisch en haalbaar te laten zijn. Bovendien 
komen deze thema’s veelal terug in reeds bestaand beleid of wordt er op een andere manier 
in de uitvoering invulling aan gegeven. In de bijlage bij de notitie geven we daarom ook aan 
wat we doen op de niet-prioritaire thema’s. 

Risico’s
Het is een ambitieuze agenda, waarbij ook de gemeente ‘flink aan de bak’ moet. 
Het is belangrijk dat binnen de gemeente voldoende belang wordt gehecht aan het vergroten 
van de interne bewustwording. Ook is het relevant dat inwoners, waaronder 
ervaringsdeskundigen, participeren in de uitvoering. Vanwege corona is het lastig om elkaar 
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fysiek te ontmoeten. En uit ervaring weten we dat niet iedereen het makkelijk vindt om op 
digitale wijze te overleggen. 

Plan van aanpak / Tijdsplanning
Nadat u heeft ingestemd met de inclusie-agenda, gaan we aan de slag met de uitvoering. Dit 
doen we samen met ambtenaren, inwoners - waaronder ervaringsdeskundigen - en 
maatschappelijke organisaties.  We borgen de plannen in onze eigen organisatie 
(aanpassen handboeken en werkwijze openbare ruimte, inregelen van meldingen) en 
organiseren een uitvoeringsgroep/schouw, zetten een onderzoek uit (een scan naar de 
behoefte naar en kansen voor aanvullende (vrijwillige) vervoersvoorzieningen), verbreden 
het huidige aanbod vrije tijdsbesteding op basis van onderzoek naar behoeftes en maken 
het aanbod toegankelijk. Voor het thema maatschappelijke bewustwording hebben we al een 
concreet plan van aanpak uitgewerkt en zijn we al gestart met de uitvoering. 
Ten slotte formeren we een monitorgroep. Diverse inwoners hebben al aangegeven 
betrokken te willen zijn bij de uitvoering en de monitoring. 

Via de monitor sociaal domein blijven wij u informeren over de voortgang. 

Communicatie
De inclusie-agenda is in nauwe samenwerking met inwoners, belangenorganisaties en 
maatschappelijke instellingen tot stand gekomen. Nadat u heeft ingestemd met het voorstel, 
betrekken we geïnteresseerde inwoners bij het vervolg. 

Eén van de actuele thema’s betreft maatschappelijke bewustwording. We hebben een Plan 
van aanpak ‘Maatschappelijke bewustwording toegankelijkheid’ opgesteld waarin we de 
boodschap uitdragen dat (sociale) toegankelijkheid voor iedereen vanzelfsprekend moet zijn. 
En dat we samen (inwoners, gemeente, instellingen)  verantwoordelijk zijn voor 
toegankelijke communicatie en informatie. De komende twee jaar gaan we dit actief 
uitdragen; zowel intern in onze eigen gemeentelijke organisatie als ook extern in de 
samenleving. 

Bijlagen
1. Notitie Kleurrijk Leusden - lokale inclusie agenda 2020-2022
2. Advies Participatieraad
3. Gemeentelijke reactie op advies Participatieraad

Het college van de gemeente Leusden,

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

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 15 september 2020, nummer L254564:  

b e s l u i t:
 de lokale inclusie agenda 2020-2022 vast te stellen.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 12 november 2020

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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