
Over de inclusieagenda Woudenberg 
 
Voor de derde keer staat inclusie op de Raadsagenda. Een voor veel 
Woudenbergers en bezoekers in Woudenberg belangrijk onderwerp. Daarom goed 
om hierover met elkaar van gedachten te wisselen, en te bespreken wat goede 
aanvullingen kunnen zijn. 
 
De scope van inclusie 
Het gaat om het mensenrechten-perspectief dat de samenleving toegankelijk dient 
te zijn voor de mensen met een beperking waarbij ook ouderen kunnen meeliften 
met deze ontwikkelingen. In het verdrag staat dat mensen met een beperking het 
recht hebben om zelf beslissingen te nemen over het eigen leven. Ze moeten net zo 
goed aan de samenleving kunnen meedoen als mensen zonder beperking. Een 
aantal andere gemeenten hebben dit goed opgepakt, zoals Woerden, Zeist, 
Someren. 
Inclusie moet als begrip niet verwarrend overkomen Minderheden/vluchtelingen, 
personen met transgender en dergelijke zouden er eventueel onder kunnen vallen. 
Maar dat wordt in dit kader te ruim. 
Ik zou pleiten dat Inclusie in dit verband een aansluiting vormt met de uitwerking 
van het VN-verdrag. Maar vanzelfsprekend hebben minderheden/vluchtelingen, 
transgenders en anderen dezelfde rechten als iedereen. 
 
Ontwikkeling inclusie Woudenberg 
We zijn blij met de ontwikkeling die we signaleren na het vorige gesprek in de 
Raad. Er ligt nu een Inclusieagenda met acties klaar om te gebruiken. De inleiding 
basisvoorwaarden voor een inclusieve samenleving treffen een aantal zaken goed, 
zoals bewustwording. Ook zien we acties voor diverse termijnen, en dat is een 
goede zaak.  
 
VN-ambassadeurs in Woudenberg 
Het lijkt echter dat de aandacht vooral uitgaat naar mensen met een verstandelijke 
beperking en senioren. Het is jammer dat de belangenbehartiging op gebied van 
een fysieke beperking sinds de opheffing van het Platform Gehandicaptenbeleid 
Woudenberg er helaas niet meer is. Er wordt zo te zien in deze agenda buiten 
cliëntenraden van twee instellingen voornamelijk geconsulteerd met de 
ouderenorganisaties. Jammer dat ze niet met de VN-ambassadeurs hebben gedaan, 
zie  
https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-inclusie/vn-ambassadeurs-zet-je-actief-
in-of-ga-aan-de-slag-met-ambassadeurs/  
Volgens deze lijst zijn twee Woudenbergers actief als ambassadeurs, ze kunnen 
ongetwijfeld een bijdrage leveren. Wat vindt u van de suggestie dat er een 
klankbordgroep VN-verdrag opgezet wordt, die gemeenten gevraagd en 
ongevraagd adviezen kan uitbrengen? Wilt u dit verwerken bij de actiepunten voor 
de middenlangere termijn?  



 
Nog een vraag 
Uitgaande van de opvatting die het VN-verdrag heeft over Inclusie, zoals eerder 
gegeven, nog een enkele vraag: 

 Over Actiepunt 1 uit de aanpak in Woudenberg; waarom is dit beperkt tot 
rolstoelgebruiker en een persoon met een visuele beperking; geldt dit actiepunt 
niet ook voor een inwoner met een auditieve beperking of een verstandelijke 
beperking? De website van de gemeente is toegankelijk voor mensen met een 
visuele beperking, maar kunnen anderen, zoals mensen met een stoornis in het 
autistisch spectrum dat ook doen? In hoeverre is het interessant gebruik te 
maken van https://www.accessibility.nl/. Daarnaast vraagt de PvdA-GL 
aandacht voor toegankelijkheid voor de openbare bijeenkomsten in 
Woudenberg, met name nieuwjaarsrecepties, verkiezingsdebatten, 
informatieavonden Gemeente voor bijvoorbeeld doven en slechthorenden 

 
Voortgangsrapportage mei 2019 
Een aantal belangrijke zaken worden doorgeschoven naar de langere termijn (tot 
2020), met name toegankelijkheid voor het onderwijs (nu zeer actueel vanwege 
leerlingenvervoer), arbeid (ook gezien participatiewet), wonen en winkels en 
gebouwen. Het is goed om te lezen dat de gemeente haar eigen werving- en 
selectiebeleid wil controleren en verbeteren. De adviesraad Sociaal Domein geeft 
een reactie op de evaluatie van het re-integratiebeleid 2017. In hoeverre ziet u 
mogelijkheden, mede in het kader van de participatiewet, om integratie en re-
integratie van mensen met een beperking een hogere prioriteit te geven? Wij pleiten 
ervoor deze naar voren te schuiven. We zien dat graag terug in de eerste 
voortgangsrapportage in mei 2019. 
 
Twee technische vragen 

Tenslotte een tweetal technische vragen welke ik u heb gemaild:  

- U geeft in het Collegeadvies aan dat de Inclusieagenda geen financiële implicaties 

heeft omdat de acties uit reguliere middel worden gedekt. Op welke wijze moet ik 

dit concreet verstaan? In hoeverre hebben de acties van deze agenda geen financiële 

implicaties? 

- Heeft de Adviesraad Sociaal Domein een advies gegeven over deze agenda, of is 
zijn op een andere manier gesprekspartner geweest? 
 
Zoals gezegd is dit een belangrijk onderwerp voor velen. We zijn daarom benieuwd 
naar de reacties van de andere partijen en die van u. 
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