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Onderwerp  

Stand van zaken Lokale Inclusie Agenda 

 

Kennisnemen van 
1. De informatienota over de stand van zaken uitvoering Lokale Inclusie Agenda.  

 

Inleiding 

Vanuit het VN-verdrag handicap, dat Nederland heeft geratificeerd, ligt er een verplichting om een 

Lokale Inclusie Agenda te maken. Deze agenda is in december 2020 vastgesteld door de 

gemeenteraad van West Betuwe. In West Betuwe vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen 

en een Lokale Inclusie Agenda maken helpt daarbij.  

De 16 agendapunten uit de Lokale Inclusie Agenda zijn nadrukkelijk niet alleen van de gemeente. De 

punten zijn samen met ervaringsdeskundigen tot stand gekomen en bij de uitvoering van de punten in 

2021 hebben de ervaringsdeskundigen (die zich presenteren als het Platform Toegankelijk West 

Betuwe) een belangrijke rol gespeeld. 

De gemeente is veelal faciliterend bij de uitvoering van de agendapunten. Denk aan verbinden, 

agenderen, signaleren, samen op trekken met Kerngericht Werken of betrokken organisaties. Acties 

kunnen afkomstig zijn van welzijnsorganisaties, uitvoeringsorganisaties (denk aan Werkzaak), lokale 

vrijwilligersorganisaties (denk aan Platform Toegankelijk West Betuwe, Schuldhulpmaatje, Stichting 

Leergeld West Betuwe, Integreren doe je samen, Stichting Help Elkaar) en vele anderen. Ook kunnen 

inwoners en organisaties in de kernen actie ondernemen. De uitvoering ligt dus soms bij de gemeente 

(openbare ruimte i.v.m. toegankelijkheid), maar ook bij ondernemers, provincie, Werkzaak, GGD.  

 
16 Agendapunten uit de Lokale Inclusie Agenda 

We hebben 16 agendapunten opgesteld in de Lokale Inclusie Agenda.  

 

1 Inclusie bij elk beleidsonderwerp meenemen 

Bij ieder beleidsonderwerp moet aandacht voor inclusie zijn. Dat gebeurt door medewerkers van de  

gemeente die op veel onderwerpen aandacht hebben voor inclusie, bij het met inwoners opstellen van 

kernagenda’s en bij het Samen West Betuws Werken (denk hierbij aan de Grote Inclusie Show). Ook 

diverse externe partners (onder andere GGD, Welzijn West Betuwe) hebben aandacht in hun beleid 

voor inclusie.  
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2 Participatie doen we: “Niets over ons zonder ons” 

Een belangrijk onderdeel van inclusie is participatie, meedoen en het belangrijke uitgangspunt bij 

inclusie is “Niets over ons zonder ons”. We laten inwoners meedenken over ons beleid 

(Wegenbeheerplan, ontwerp gemeentehuis, mobiliteitsvisie, grondbeleid, stationsomgeving, 

dijkversterking) en we maken beleid waarin participatie een belangrijk aandachtspunt is (denk aan 

minimabeleid, schuldhulpverlening/vroegsignalering, aanpak laaggeletterdheid, Sportakkoord).  

Inwoners mee laten denken over budgetten voor Leefomgeving en Sport en Bewegen is ook een 

voorbeeld van participatie.  

 

3 Inclusie is een aandachtspunt bij de uitwerking van de Kernagenda’s 

Inclusie is een onderwerp wat bij het ontwerpen van kernagenda’s met inwoners aan bod komt. Nog 

niet alle kernagenda’s zijn gerealiseerd, in de al tot stand gekomen agenda’s staan verschillende 

inclusie gerelateerde onderwerpen.  
 

4 Armoede sluit mensen uit. Dat willen we voorkomen 

Bij participatie is een belangrijke voorwaarde dat inwoners en hun kinderen financieel mee kunnen 

doen. We hebben diverse voorzieningen (regelingen) voor minima en we subsidiëren verschillende 

organisaties die minima ondersteunen. Denk hierbij aan Stichting Leergeld, Schuldhulpmaatje, 

Stichting Help Elkaar en voedsel- en kledingbanken. In de uitvoeringsagenda Bouwen aan Sociale 

Kracht staan diverse activiteiten die we uitvoeren, zoals vroegsignalering, schuldhulpverlening voor 

particulieren en ondernemers, we willen de gezondheidsverschillen tussen inwoners verkleinen we 

voeren beleid om energiearmoede tegen te gaan.  

 

5 Iedereen moet veilig aan het verkeer deel kunnen nemen  

We laten inwoners meedenken over ons beleid, bij het Wegenbeheerplan, de Mobiliteitsvisie, de 

Stationsomgeving en de Dijkversterking 

Met de leden van het Platform Toegankelijke West Betuwe zijn er bijeenkomsten georganiseerd en 

hebben de leden advies gegeven over deze beleidsplannen. 
 
6 Bewustwording bevorderen 

Het bevorderen van bewustwording komt aan bod tijdens de voortgangsgesprekken met diverse 

externe partners (onder andere GGD, Welzijn West Betuwe, Iriszorg, Santé Partners).   
 
7 Veilige toegankelijkheid bevordert meedoen 

We zijn gestart met het toegankelijk maken van speelplekken (natuurspeeltuin in Tuil) en 

begraafplaatsen (het rolstoeltoegankelijk maken van de begraafplaats in Haaften). Het Platform 

Toegankelijk West Betuwe heeft meegewerkt aan een project van Disability Studies Nederland: ‘Met 

z’n allen de straat op’ waarbij inwoners met een beperking in hun kernen fysieke en sociale drempels 

aankaarten. Over de uitvoering is met medewerkers van de gemeente (onder andere Verkeer) 

regelmatig overleg. Het Platform is betrokken bij het toegankelijk maken van Dorpshuizen.  
 
8 Discriminatie en Inclusie gaan niet samen. 

Ook vinden we het belangrijk om discriminatie tegen te gaan. Hiervoor is in overleg met Vizier een  

antidiscriminatiemeldpunt opgezet. In één kern zijn gesprekken gevoerd omdat er spanningen tussen 
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verschillende bevolkingsgroepen waren. Er is voor gekozen om hier verder aandacht aan te geven bij 

het opstellen van de kernagenda Er is aan de Week van Respect invulling gegeven.  
 
 
9 Beperking mag geen belemmering zijn voor werk. 

Werkzaak voert dit uit en ontwikkelt de talenten van onze inwoners. Speciale aandacht hebben we 

voor Klantprofiel 4 cliënten.   
 
10 Actuele sociale kaart 

Naast de fysieke toegankelijkheid is de toegankelijkheid van informatie voor inwoners zeer belangrijk. 

Zo wordt er met ervaringsdeskundigen gewerkt aan het verbeteren van de sociale kaart.  
 
11 Stimuleren informatievoorziening ter ondersteuning van belemmeringen 

De leden van het Platform Toegankelijk West Betuwe hebben de gemeentelijke website beoordeeld op 

toegankelijkheid. Zo worden videoboodschappen op de website nu standaard ondertiteld.  

 
12 Maak communicatie beter bruikbaar voor mensen met een beperking 

Met ervaringsdeskundigen zijn we voortdurend in gesprek. Bij alle onderwerpen komt het aspect 

communicatie naar voren.  
 

13 Sport en bewegen: Iedereen moet mee kunnen doen. In het Sportakkoord is opgenomen dat 

iedereen mee moet kunnen doen. De combinatiefunctionarissen worden vanuit Welzijn West Betuwe 

ingezet om meer kinderen te laten bewegen en mee te laten doen.  

 
14 Verkiezingen 
Bij de laatste 2e kamer verkiezingen heeft het Platform Toegankelijk West Betuwe een 
toegankelijkheidstoets gedaan voor een aantal stemlokalen, samen met de afdeling publiekszaken.  

 
15 Stimuleren ontplooiingsmogelijkheden 

Bij participatie hoort ook het bevorderen van ontplooiingsmogelijkheden. Twee inwoners van het 

Platform hebben deelgenomen aan de cursus politieke vorming van Zorgbelang Inclusief Nederland. 

Doel van deze cursus is de politieke participatie van mensen met een beperking vergroten. Ook is een 

inwoner van het platform bezig met de realisatie van ‘West Betuwe Herstelt’ in verschillende kernen in 

West Betuwe. 

 
16 Er is aandacht voor het thema eenzaamheid 

Aan het thema eenzaamheid is in 2021 veel aandacht gegeven. Er is een startbijeenkomst geweest 

met diverse stakeholders. En er wordt gewerkt aan coalitievorming om mee te denken over de aanpak 

van eenzaamheid.  

 

Kernboodschap 

De Lokale Inclusie Agenda is in december 2020 vastgesteld door de gemeenteraad van West Betuwe. 

Op alle punten uit deze agenda is, ondanks Corona, voortgang geboekt. De gemeente heeft een veelal 

faciliterende rol, veel inwoners zijn betrokken bij de uitvoering van de agenda.  
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Consequenties 

De Lokale Inclusie Agenda is niet af. Het proces inclusie gaat altijd door. In 2022 zal de agenda 

worden besproken met inwoners, ervaringsdeskundigen, het Platform Toegankelijk West Betuwe en 

andere stakeholders. Mogelijk zal dit tot aanpassing van de agendapunten leiden.  

 

Financiën 

Deze informatienota heeft geen financiële consequenties. Bij het vaststellen van de Lokale Inclusie 

Agenda en bij de ambtelijke discussies hieraan voorafgaand is vastgesteld dat elk beleidsveld voor 

dekking zorgt van de eigen inclusie kosten. 

 

Communicatie 

Er is zowel intern als extern aandacht voor inclusie. Bij veel beleidsonderwerpen worden inwoners 

betrokken. Het Platform Toegankelijk West Betuwe doet dat veelal zelf door medewerkers van de 

gemeente regelmatig uit te nodigen bij hun wekelijkse online vergadering.  

Dit zorgt ervoor dat in de voorfase van beleidsstukken inwoners al worden betrokken. 

 

Vervolg 

In 2022 zullen verschillende onderwerpen samen met het Platform Toegankelijk West Betuwe worden 

aangepakt: 

• Uitbreiden van het aantal openbare en toegankelijke wc’s door de werkgroep Iedere WC telt 

West Betuwe.  

• Uitwerking van het Lokale Preventie Akkoord (samen met inwoners en diverse stakeholders), 

om hierbij te zorgen voor meer participatie.  

• Aantal filmportretten van inwoners van West Betuwe op het thema inclusie en gezondheid.  

• Eind 2022 organiseren we met inwoners en diverse organisaties de week van de inclusie. 

• In maart 2022 worden de gemeenteverkiezingen gehouden. Bij de voorbereidingen worden 

inwoners betrokken.  

• Speciale aandacht hebben we voor Klantprofiel 4 cliënten. Hier wordt binnenkort een voorstel 

aan het college aangeboden.  

• Het Platform Toegankelijk West Betuwe wil de toegankelijkheid van de verschillende kernen 

toetsen op het gebied van het openbaar vervoer. En het Platform wil gaan kijken naar haltes bij 

toeristische plekken in de gemeente. 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 


