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Onderwerp 

Lokale Inclusie Agenda 

 

Beslispunten 
1. De Lokale Inclusie Agenda 2020 vast te stellen 

 

Inleiding 

De reden dat we een Lokale Inclusie Agenda maken, is omdat we het willen en omdat het moet. Het 

moet omdat Nederland het VN Verdrag handicap heeft geratificeerd. We willen het vooral, omdat we 

het belangrijk vinden dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. De Lokale Inclusie Agenda is 

daarbij één van de hulpmiddelen. 

 

Inclusie is een breed begrip. Er valt heel veel onder. Iedereen kan en mag meedoen in de 

maatschappij. Een beperking op zich mag hiervoor geen belemmering zijn. Dit is geen wens, maar op 

basis van het VN verdrag een mensenrecht. Het voorkomen, beperken dan wel het opheffen van de 

belemmeringen is de uitdaging waar we voor staan. 

 

Belangrijk aandachtspunt uit het VN Verdrag is: “niets over ons, zonder ons”. In samenwerking met 

ervaringsdeskundigen uit de gemeente is geïnventariseerd waar de komende jaren de uitdagingen en 

de gewenste aandachtspunten en acties liggen.  Dit is vertaald naar de 15 “agendapunten” tellende 

Lokale Inclusie Agenda. Als ervaringsdeskundigen zien we in dit verband mensen die zelf hinder 

ondervinden van een beperking (bijvoorbeeld visueel, rolstoelgebonden, mentaal) en/of vanuit hun 

werk ervaring met dit vakgebied hebben We willen overigens niet onvermeld laten dat we hen zeer 

erkentelijk zijn voor de inbreng.  

 

Er is een VNG manifest “Iedereen doet mee”, wat ondertekend is door meer dan 50 gemeenten. West 

Betuwe (als rechtsopvolger van Geldermalsen)  is een van de ondertekenaars. De komst van de Lokale 

Inclusie Agenda geeft mede invulling aan dat manifest en de ondertekening blijft hiermee 

gecontinueerd.  

 

Dit alles sluit goed aan bij het recent vastgestelde Beleidsplan sociaal domein "Bouwen aan sociale 

kracht 2021-2024" 
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Samenvatting 

De Lokale Inclusie Agenda is een instrument gebaseerd op het VN Verdrag Handicap om inclusie te 

bevorderen. Op basis van overleg met en inbreng van de ervaringsdeskundigen is de Lokale Inclusie 

Agenda tot stand gekomen. De Lokale Inclusie Agenda geeft richting aan het onderwerp inclusie. 
 

Besluitgeschiedenis 

Afgelopen jaar bent u door middel van de volgende informatienota’s al geïnformeerd over zaken 

rondom de Lokale Inclusie Agenda.  

 Stand van zaken voorbereiding Inclusie Agenda (3 maart 2020, nr. IN 033)  

 Update verschillende aspecten Inclusie (29 september 2020, nr. IN 096) 

 Motie Hoge Nood (29 september 2020, nr. IN 108) 

 Beleidsplan sociaal domein "Bouwen aan sociale kracht 2021-2024" (27 oktober 2020) 

 

Beoogd effect 

Inclusie is een breed onderwerp. Met de vaststelling van deze Lokale Inclusie Agenda willen we de 

inbreng van diverse ervaringsdeskundigen vertalen naar concrete aandachtspunten van beleid. Deze 

aandachtspunten vormen de basis voor uitvoering om inclusie blijvend en concreet meer aandacht te 

geven en te verbeteren de komende jaren. De uitwerking zal in samenhang met het kernenbeleid 

plaatsvinden, waarbij de kernen en het maatschappelijk middenveld via de uitwerking van de 

kernagenda’s hun rol kunnen pakken. 

 

Argumenten 

1.1 De Lokale Inclusie Agenda geeft richting en focus aan het onderwerp inclusie. 

Inclusie is een breed onderwerp. De Lokale Inclusie Agenda benoemt 15 agendapunten, die 

komende jaren concreet aandacht krijgen. Diverse eerdere zaken kunnen ook worden 

vervlochten bij de agendapunten, als voorbeeld kunnen we noemen agendapunt 8 : 

Discriminatie en Inclusie gaan niet samen. 

1.2 De Lokale Inclusie Agenda geeft invulling aan het VN Verdrag Handicap. 

Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Dat is de essentie van 

inclusie. Naast deze wens ligt er een verplichting op basis van het VN Verdrag Handicap om 

een Lokale Inclusie Agenda te hebben. 

1.3 De Lokale Inclusie Agenda is gevoed door en gemaakt in samenwerking met 

ervaringsdeskundigen. 

Het motto “Niets over ons zonder ons” wordt vaak gebruikt bij Inclusie. Vanaf het begin zijn 

diverse ervaringsdeskundigen betrokken geweest bij het opzetten van de Lokale Inclusie 

Agenda. Onder andere het Platform Toegankelijk West Betuwe heeft een concrete grote 

invloed gehad. De Lokale Inclusie Agenda is van onder af opgebouwd. Bij de uitvoering zal 

inbreng van ervaringsdeskundigen ook zo veel als mogelijk gefaciliteerd worden. De 

zogenaamde participatie heeft maximale aandacht gekregen. 
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Kanttekeningen 

1.1 Focus kan op het ene onderwerp kan het andere onderwerp uitsluiten. 

Kiezen voor het een, betekent het niet kiezen voor het ander. Dit is soms vervelend. Overigens 

wordt in de systematiek van Lokale Inclusie Agenda niets definitief uitgesloten. Er is een 

cyclus van actualisatie ingebouwd, waardoor andere onderwerpen dan waar nu de focus op 

ligt, later alsnog de dan gewenste aandacht kunnen krijgen. 

1.2  De wensen zijn meestal op een operationeel niveau, de Lokale Inclusie Agenda is meer                               

tactisch   niveau. 

De wensen van de ervaringsdeskundigen zijn in eerste instantie vaak heel operationeel 

geformuleerd. Dat is ook logisch, dat zijn praktische ervaringen. De Lokale Inclusie Agenda 

heeft de aandacht vertaald naar een meer tactisch niveau. Ter voorkoming van mogelijk 

onbegrip zal hier in de communicatie aandacht voor moeten zijn.  

 

Organisatorische en Financiële aspecten 

De grote wens is natuurlijk een ongelimiteerd budget voor inclusie. De werkelijkheid maakt dit 

onmogelijk. De bestaande beleidslijn is dat inclusie, overeenkomstig de betekenis van het woord, 

zoveel mogelijk inclusief wordt meegenomen bij bestaande budgetten.  Waar mogelijk zal inclusie 

kostenneutraal en budgetneutraal geregeld moeten worden. Het kan ook niet zo zijn dat de overheid 

altijd en overal automatisch alle kosten op zich neemt. Sterker nog, verwacht wordt dat het 

maatschappelijk middenveld, net zoals nu al vaak het geval is, het nodige aan inclusie initieert. 

Hoofdlijn is dat elk beleidsveld staat voor de eigen mogelijke inclusie kosten. Zo is dit bijvoorbeeld ook 

geregeld in het Wegenbeheersplan. Bijzondere uitgaven voor de gemeente zullen via een separaat 

besluitvormingstraject aan de orde moeten komen. De verantwoordelijkheid voor Inclusie ligt binnen 

de gehele gemeentelijke organisatie, waarbij het sociaal domein de rol van initiator en aanjager 

vervult.  

 

Samenvatting financiën: Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. Hoofdlijn is dat elk 

beleidsveld voor dekking zorgt van de eigen inclusie kosten. 

 

Vooral voor de externe effecten wordt aansluiting gezocht bij het Kernenbeleid. De kernagenda’s en de 

daaruit geformuleerde uitvoeringsagenda kunnen worden beschouwd als een dorpendeal. Een deal is 

een middel om inspanningen en geldstromen vanuit de kern, vanuit de gemeente en vanuit de 

provincie in beeld te brengen en te verbinden. Hier passen de aandachtspunten en wensen voor 

inclusie in een kern in. 

 

Communicatie 

De vaststelling van de Lokale Inclusie Agenda communiceren we zowel intern als extern. Naast de 

externe communicatie is er ook veel aandacht voor de interne communicatie.  Doel is dat alle 

medewerkers zich er bewust van zijn dat inclusiviteit in ieder beleid een plek krijgt. Hier worden intern 

ook workshops voor gegeven.  
Bij de vervolgacties uit de Activiteitenkalender wordt  per onderdeel de beste communicatiewijze 
bepaald.  Bij elk onderdeel is er aandacht voor afstemming met de ervaringsdeskundigen. 
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Uitvoering/Planning 

De vertaling van de Lokale Inclusie Agenda zal plaatsvinden via een Activiteitenkalender. Jaarlijks 

zullen een aantal concrete Agendapunten aandacht krijgen in overleg met de ervaringsdeskundigen. 

Zoals al eerder verwoordt zal de concrete realisatie vaak samenhangen met de uitvoering van het 

Kernenbeleid. 

Evaluatie 

 

 

De uitvoering en actualisatie van 

de Lokale Inclusie Agenda is 

samengevat in onderstaand 

schema. De doorlooptijd van het 

actualisatie c.q. evaluatieproces 

is ca. 2 jaar. 
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Risicoparagraaf 

 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

Financiën Bestaande budgetten 

van gemeente en 

provincie zijn 

ontoereikend, waardoor 

overschrijdingen 

dreigen 

gering Tekort / 

Verschuiving 

budgetten 

*strak kredietbeheer 

*duidelijk en vaak 

communiceren dat 

budgetneutraliteit 

uitgangpunt is. 

     

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

 

de secretaris,                    de burgemeester, 

Karen Coesmans             Servaas Stoop  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2020,   

 

besluit: 

 
de Lokale Inclusie Agenda 2020 vast te stellen. 
 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 17 december 2020, nummer 2020/150, 

 

de griffier,                           de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop  

 

 


