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Resultaten inventarisatie onder gemeenten naar 
stand van zaken implementatie VN-Verdrag inzake 
rechten van personen met een beperking   
 
Vervolgmeting 2 (2020)  
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1. Hoeveel inwoners heeft de gemeente waarvoor u de vragenlijst invult? 
 

 
 
 
2. In welke fase bevindt uw gemeente zich m.b.t. de implementatie van het VN-verdrag? 
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Gegeven toelichtingen bij antwoordoptie: 
 
Wij zitten in de verkennende fase  wij zijn aan het onderzoeken wat de ratificatie betekent voor 
het beleid van onze gemeente   
 

• Het traject voor het opstellen van een lokale inclusie agenda i.s.m. ervaringsdeskundigen 
wordt binnenkort opgestart, we zullen in beeld brengen in hoeverre het gemeentelijk beleid 
in lijn is met het VN verdrag Handicap, waar de verbeterpunten zitten en waar we op gaan 
inzetten. 

• De bijeenkomst in Maastricht is bijgewoond. Nadere actie wordt (evt regionaal) in het 
komend jaar ingevuld ( onderzoek en evt aanmaak van een concreet aanpak) 

• Momenteel loopt een nulmeting naar ervaringen van inwoners. Onderzoeksresultaten 
volgen in januari 2020, op basis waarvan in 2020 een lokale inclusie agenda wordt opgesteld. 

• We zitten een beetje tussen de eerste drie fases in 

• Wij zitten tussen de twee eerste fasen in. Wij zijn ons ervan bewust wat wij moeten doen. 
Het idee is hoe gaan wij dat uitzetten, hoe kunnen wij alle belangrijkste beleidsterreinen, 
medewerkers, inwoners en doelgroep hierbij betrekken. Wat zijn de consequenties, zowel 
financieel gezien als menskracht. Wat doen wij al, aangezien we op veel vlaktes al rekening 
houden met inclusie, maar nergens een plan hebben met de gebundelde activiteiten. 

• Wij zijn actief bezig met de Wet Digitale Toegankelijkheid. Daarnaast houden wij in de 
huisvestingsplannen (dus niet in het beleid) actief rekening met de toegankelijkheid van 
gemeentelijke gebouwen. Ook onderzoeken we de aanwezigheid en beschikbaarheid van 
openbare en toegankelijke toiletten in onze verschillende kernen. 

• We voeren momenteel als pilot-gemeente de Monitor VN-verdrag Handicap zodat we een 0-
meting hebben in de gemeenten. 

 
 
Wij hebben onderzocht wat de ratificatie voor gevolgen moet hebben voor ons beleid  wij hebben 
een beeld in hoeverre wij al voldoen aan de vereisten van het verdrag en wat wij nog moeten 
ondernemen. 
 

• Komende jaar wordt een vervolg gegeven aan de inclusie agenda middels uitvoeringsplannen 

• Veel van de acties die voorgesteld worden zijn al door onze gemeente uitgevoerd. Een 
kwestie van bundelen en samenvatten in een plan. Bijvoorbeeld een looplijn voor visueel 
gehandicapten op sommige plaatsen beter aanleggen 

• We hebben onlangs een 0meting gedaan door een extern bureau. De quick wins zullen op de 
kort termijn worden opgepakt. Verder hebben we onlangs een Integraal Sociaal Beleid en 
een Visie op de Stad laten vaststellen door de raad. Binnenkort wordt er nog een 
Mobiliteitsvisie vastgesteld. In al deze beleidsstukken is toegankelijkheid een belangrijk 
onderwerp. 

• We zijn bezig de monitor die Berenschot heeft ontwikkeld, in gebruik te nemen (als 
testgemeente) en er komt in februari een gemeenteraadsbijeenkomst over inclusie en de 
lokale inclusie agenda. 

• Wij werken vanaf 2019 met de Maatschappelijke Agenda (MAG). Hieronder valt ook de 
implementatie van het VN-Verdrag Handicap. Een concreet plan van aanpak is er echter 
(nog) niet. 

• Wij zitten als gemeente midden in de nulmeting om te kijken waar wij staan. 
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Wij zijn al concreet een plan van aanpak (bijvoorbeeld een lokale inclusie agenda) aan het 
ontwikkelen.  
 

• De Deventer Inclusie Agenda 2020-2024 is gereed, inclusief een plan van aanpakHet concept 
is vastgesteld door het college, na een externe check wordt het plan definitief voorgelegd 
aan college en raad voor de voorjaarsnota. 

• De gemeenteraad heeft in 2017 een visienota vastgesteld waarin wordt uitgesproken dat wij 
een inclusieve gemeente willen zijn. Vooruitlopend op het vaststellen van een 
Uitvoeringsplan Inclusie / Lokale Inclusie Agenda werken wij al op verschillende manieren 
aan invulling van deze visie. 

• De Inclusie agenda wordt in het voorjaar aan B&W aangeboden. 

• De inclusieagenda is klaar. Formele besluitvorming volgt. 

• De startnotitie is gereed en in B & W geweest en nu op weg naar de raad. Laatste kwartaal 
2020 willen we de Lokale Inclusie Agenda opleveren, 10 feb is de aftrapbijeenkomst. 

• In oktober 2019 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met ambtenaren en leden van de 
cliëntenraad Gehandicapten Heerlen. Doel van de bijeenkomst was om te peilen hoe 
inclusieve samenleving al bekend is bij ambtenaren. Er zijn acht deelgebieden benoemd waar 
we knelpunten en oplossingen in kaart hebben gebracht.Met een delegatie van de gemeente 
en leden van de cliëntenraad Gehandicapten Heerlen is er deelgenomen aan een regionale 
VNG bijeenkomst bij de gemeente Maastricht in november 2019. Doel was hiervan om 
kennis en ervaringen te delen met andere gemeenten, ervaringsdeskundigen en externe 
partijen die een rol spelen in inclusieve samenleving.Tenslotte heeft in week 3 van 2020 een 
bijeenkomst plaatsgevonden bij de gemeente Heerlen. Dit was met ambtenaren, de 
verantwoordelijk wethouder, leden cliëntenraad Gehandicapten Heerlen en externe partijen. 
Met de informatie die uit de bijeenkomst van oktober 2019 zijn we aan de slag gegaan om dit 
verder uit te breiden. Knelpunten en oplossingen die zijn aangedragen zijn ook geprioriteerd 
en daar gaan we mee aan de slag om zodoende tot een inclusieve agenda te komen. Twee 
voorbeelden betreffen het uitzetten van een vragenlijst aan bewoners (bijvoorbeeld cliënten 
WMO) om nog verder informatie in te winnen waar bewoners met een beperking tegenaan 
lopen en of behoefte aan hebben. Een ander initiatief is een training via de Federaties van 
Gehandicaptenorganisatie in Limburg over toegankelijkheid. Deze wordt georganiseerd voor 
ambtenaren en leden van de cliëntenraad Gehandicapten Heerlen. 

• Maar nog erg "zorg" gericht. Niet op sociaal model. 

• Naar ons idee zijn alle dingen die we doen vanuit het sociaal domein gericht op inclusie van 
inwoners (armoedebeleid, wmo-voorzieningen, bijstand verstrekken, buurtcirkels opzetten). 
Wij gebruiken dan ook de uitvoeringsagenda van de kadernota sociaal domein als inclusie 
agenda. Aangevuld met acties op andere beleidsterreinen  (toe- en doorgankelijkheid 
openbare gebouwen, toegankelijk openbaar vervoer, toegankelijke website). Verder willen 
erg inzetten op bewustwording bij al onze inwoners. Er komt een reclamecampagne en er is 
een communicatieplan. 

• Ons actieplan Sterk zijn Hagenaars met een beperking 2016-2019 is reeds gebaseerd op een 
8-tal standaardregels van het VN-verdrag en kan beschouwd worden als een lokale inclusie 
agenda. Een vervolg op het actieplan is nu in ontwikkeling. 

• Ons Actieplan Toegankelijkheid is gereed en waar mogelijk in uitvoering. Dit plan heeft 
voornamelijk betrekking op de openbare ruimte. Voor het ontwikkelen van een lokale 
inclusie agenda moeten nog stappen worden gezet. 

• We hebben een brede verkenning gedaan op inclusie. De actiepunten worden momenteel 
verwerkt tot een plan van aanpak. Dit plan van aanpak moet nog worden vastgesteld door de 
raad. We beseffen wel dat het een dynamisch plan wordt. 

• We hebben een inventarisatie gedaan om te onderzoeken wat er binnen de gemeente 
allemaal verbinding heeft met het VN-verdrag. Hier zijn aandachtspunten uit naar voren 
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gekomen en een aantal zaken zijn al in gang gezet, zoals onder andere interne 
bewustwording (wat is Inclusie?), externe bewustwording in het kader van Zorg en Toerisme 
en toegankelijkheid van de website. In februari is er een eerste bijeenkomst met 
belangengroepen over een Lokale Inclusie Agenda. 

• We hebben een quickscan gedaan van het gemeentehuis, en ook onze digitale en schriftelijke 
toegankelijkheid getoetst met ervaringsdeskundigen. Hieruit volgde een rapport. Dit rapport 
dient als leidraad voor ons inclusie-beleid. 

• We zijn samen met het Platform gehandicapten Sint Anthonis aan de slag gegaan met het 
organiseren en uitvoeren van activiteiten om tot een gedragen Lokale Inclusie Agenda te 
komen We doen dit samen met de mensen met een beperking/ervaringsdeskundigen. 

• Wij gaan de komende maanden in overleg om een lokale inclusie agenda te ontwikkelen. 

• Wij hebben een toegankelijkheidsagenda vastgesteld. Op dit moment wordt een handboek 
ontwikkeld waarbij de aandacht primair uitgaat naar gebouwen en buitenruimte 

 
 
Het lokale plan is gereed, besproken in College B&W en goedgekeurd door de gemeenteraad  
 

• De startnotie Lokale inclusieve agenda is een aantal maanden geleden vastgesteld door de 
raad. Hierin zijn de kaders en randvoorwaarden vastgelegd om de Agenda te gaan 
schrijven. Planning is dat de Agenda medio 2020 gereed is en uitgevoerd gaat worden. 

• Er is door de Gemeenteraad een startnotitie en een inclusie agenda vastgesteld met 
concrete doelen voor 2020. 

• Gericht op de thema's wonen, werk en sport/vrije tijd. Daarvoor in beeld gebracht in 
hoeverre wij al voldoen aan de vereisten van het verdrag en wat we nog moeten 
ondernemen. 

• Het college van De Bilt heeft in april 2019 de Lokale Inclusie-agenda De Bilt 2019 - 2021 
vastgesteld. De raad is over de vaststelling van het actieplan geïnformeerd. 

• Het plan is besproken in college van B&W en inmiddels voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Bespreking door deze laatste zal nog gebeuren. 

• In januari/februari wordt het plan vastgesteld door de gemeenteraad 

• Onze lokale inclusie is in het college behandeld en wordt op dit moment bijgesteld. Gaat 
daarna naar de raad. 

• We zijn langzaam gestart met de uitvoering van het plan 
 
 
Het lokale plan wordt uitgevoerd. 
 

• De afgelopen 2 jaar is de lokale inclusie agenda op projectbasis van kracht geweest. Nu zijn 
we aan het evalueren en kijken we wat we de komende twee jaar nog kunnen verbeteren. 

• Het lokale plan is uitgevoerd en ook al geëvalueerd. De landelijke rekenkamer heeft dit plan 
(feitelijk betreft het een concreet uitvoeringsagenda) getoetst. 

• Het plan is in september door de gemeenteraad goedgekeurd. Implementatie jaarschijven 
2019/2020 gestart. 

• Het plan is niet door de gemeenteraad vastgesteld maar door het college. De gemeenteraad 
is uiteraard wel op de hoogte. 

• in 2019 heeft de gemeente Eersel een lokale inclusie agenda opgesteld samen met de 
doelgroep. Deze agenda is vastgesteld door het college en tijdens een interactieve 
bijeenkomst aangeboden aan de raad. 

• In april 2019 heeft het college het lokale inclusieagenda 2019 - 2021 vastgesteld.  De raad is 
geïnformeerd en vanaf het 3de kwartaal 2019 is het plan in uitvoering 
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• In samenwerking met onze lokale ervaringsdeskundigen werken we stap voor stap, en op 
pragmatische wijze, aan steeds verdere verbeteringen. 

• Inclusieagenda van de gemeente Huizen 2019/2020Huizen moet zo toegankelijk mogelijk 
worden voor iedereen. Met of zonder beperking. 

• Lokale inclusie agenda is met inwoners/ervaringsdeskundigen opgesteld, en goedgekeurd 
door college. De lokale inclusie agenda is niet voorgelegd aan de gemeenteraad. Er wordt nu 
uitvoering gegeven aan onderdelen van de lokale inclusie agenda. En er wordt een 
programmalijn Inclusie gestart. 

• Na een plan voor de jaren 2017 en 2018 hebben we inmiddels een tweede plan voor de 
periode 2019 en 2020. Dit is opgesteld in het kader van Sterke Start en met ondersteuning 
van VNG en IederIn. Dat plan is nu in uitvoering. Volgend jaar stellen we plannen op voor 
2021 en 2022. 

• Op 4 december heeft onze raad de inclusieagenda vastgesteld. De uitvoering is daarna direct 
begonnen. 

• Utrecht had een plan voor de voorloper van het VN verdrag voor de perioden 2007-2011 en 
voor 2012-2018. Afgelopen december heeft het college de nieuwe agenda voorgelegd aan de 
raad (in febr-mrt) en het uitvoeringsprogramma vastgesteld. 

• We hebben een 1e Inclusie-agenda opgesteld met een aantal speerpunten. Looptijd 2019-
2020 

• Zijn momenteel bezig met opstellen 2e inclusie-agenda voor de jaren 2020-2021 
 
Anders 
 

• Geen idee 

• Gemeente moet de verkennende fase nog opstarten. 

• M.b.t. het Verdrag doen we al veel, alleen niet op basis van een plan of agenda. 

• Nog geen enkele poging gedaan 

• reeds in 2007 heeft de gemeenteraad van Venlo al de intentie uitgesproken om in 2024 
volledig toegankelijk te zijn. Sindsdien zijn we samen met de gehandicaptenraad Venlo actief 
aan de slag. 

• We werken met een dynamische agenda die mede tot stand komt door input van de 
Inclusieve tafels, waar inwoners, ondernemers, professionals elkaar ontmoeten, Ook hebben 
we een ambassadeursnetwerk die de beweging naar een meer inclusieve samenleving op de 
agenda houden,Inclusie is ook een van de leidende principes in het concept beleidsplan, dat 
1e kwartaal 2020 zal worden geagendeerd voor de gemeenteraad. 

• Wij gaan onderzoeken of wij het Manifest kunnen ondertekenen en in 2020 wordt de Lokale 
Inclusie Agenda opgesteld. 

• Wij zijn aangesloten bij de koplopergemeenten en de bestaande agenda wordt omgezet in 
een lokale inclusie agenda 

• Wij zijn op de hoogte van het VN-verdrag maar hebben nog geen actie ondernomen. Er is wel 
een bewustzijn in onze gemeente van de situatie van mensen met een handicap. Dat komt 
tot uitdrukking in aandacht voor toegankelijkheid in de openbare ruimte (bijvoorbeeld 
bushaltes en stoepen) en toiletten. 
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3. In het VN-verdrag worden verschillende domeinen genoemd waarop beperkingen moeten 
worden weggenomen. Kunt u van onderstaande domeinen aangeven in hoeverre daar in uw 
(voorgenomen) beleid aandacht voor is (meerdere antwoorden mogelijk) [1] 
 

 
 
3. In het VN-verdrag worden verschillende domeinen genoemd waarop beperkingen moeten 
worden weggenomen. Kunt u van onderstaande domeinen aangeven in hoeverre daar in uw 
(voorgenomen) beleid aandacht voor is (meerdere antwoorden mogelijk) [2] 
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Anders namelijk:  
 

• aandacht voor samenwerking met andere gemeentes 

• Bewustwording (veel) 

• Bewustwording rondom inclusie in bredere zin, niet alleen doelgroepen van VN-verdrag 
Handicap 

• Anders:- Toiletten in het centrum van Zeist: zorgen voor voldoende toegankelijke toiletten- 
Gemeentelijke werkplaats: we willen als gemeente het goede voorbeeld geven en 100% 
toegankelijk worden 

• Er is ook veel aandacht voor bewustwording bij mensen zonder beperking en bij 
beleidsmakers. 

• Evenementenbeleid, week van de toegankelijkheid 

• Helaas zijn meerdere antwoorden niet mogelijk. Fysieke toegankelijkheid: gemiddeld 
(opgenomen in o.a. de woonagenda - aan de hand van GPR/ITS standaard)Toegankelijkheid 
van openbare toiletten in de gemeente Katwijk 

 
 
Gegeven toelichtingen 
 

• 2018 was in Haarlem het Jaar van de Toegankelijkheid. Nu is er een actieprogramma 
Toegankelijke Stad 2019-2021. Verder een zeer actieve groep ambassadeurs van de 
toegankelijke stad: www.ambassadeurstoegankelijkestad.nl 

• Alle zaken waar de gemeente zelf op kan sturen, krijgen zeer veel aandacht. De zaken die 
door externe partijen in de stad worden aangepakt, probeert de gemeente wel te stimuleren 
maar zij heeft hier geen volledige invloed op. 

• Als gemeente hebben we de afgelopen jaren al oog gehad voor lokale inclusie, bijvoorbeeld 
bij de inrichting van de openbare ruimte. Met de komst van de Lokale Inclusie Agenda willen 
we nog meer drempels wegnemen, waarbij we ons in eerste instantie richten op het sociale 
domein (vanuit dit oogpunt bezien, zijn bovenstaande vragen beantwoord). Uiteraard zal 
tevens de verbinding worden gelegd met het fysieke domein, Onze lokale Inclusie Agenda 
vormt het eerste vertrekpunt bij verdere beleidsontwikkeling op allerlei terreinen. 

• Belangrijke rol voor gehandicaptenraad Fooruit en de Deventer Sportploeg 

• Binnensport accommodaties getoetst en worden aangepast. Zit niet in de agenda, want is 
elders al belegd.  

• bioscopen / cultuur bij ons niet aanwezig 

• "De afgelopen jaren zijn er onder andere in het kader van de Sociale Agenda een aantal 
belangrijke stappen genomen om te komen tot een transformatieproces naar een inclusieve 
samenleving in Alphen aan den Rijn. Een aantal onderwerpen van het Verdrag zijn daarom al 
belegd binnen de gemeentelijke organisatie en vallen buiten de scope. Dit zijn o.a. onderwijs, 
arbeidsparticipatie en sport. De speerpunten in de Lokale inclusieve agenda zijn •
 Bewustwording  samenleving moet zich meer bewust worden van dit onderwerp.• Fysieke 
toegang van gebouwen en leefomgeving• Mobiliteit en vervoer. De agenda is een start, 
maar moet een levend document blijven. Om dat te bereiken zal de Lokale Inclusie Agenda 
periodiek worden geactualiseerd. De geactualiseerde agenda bepaalt de actiepunten voor de 
komende periode." 

• De gemeente Drimmelen heeft een subsidieregeling waarmee clubs en verenigingen hun 
toegankelijkheid, zowel fysiek als mentaal, kunnen verbeteren. 

• De Lokale Inclusie Agenda "Onbeperkt Samenleven" in onze gemeente is volledig 
vormgegeven op basis van behoeften van ervaringsdeskundigen. De hoeveelheid aandacht 
wat elk onderwerp hierbinnen krijgt is dus afhankelijk van wat inwoners ervaren. Het VN-
verdrag bevat namelijk veel onderdelen en betreft de gehele samenleving, waardoor we 
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deze koers gekozen hebben om 'gewoon' aan te pakken waar ervaringsdeskundigen de 
meeste prioriteit aan geven. 

• De onderdelen waarbij nu staat aangegeven dat er weinig aandacht voor is, hebben nog geen 
prioriteit gekregen en moeten deel gaan uitmaken van de lokale inclusie agenda. 

• Er is ook aandacht voor toegankelijkheid van evenementen en festivals. En bij 
nieuwbouwprojecten is er ook aan de voorkant aandacht voor toegankelijkheid en 
levensbestendig bouwen. Jammer dat er tussen de keuze optie weinig en veel niet nog een 
optie is, want die twee liggen wel ver uit elkaar. 

• Er is zeker aandacht voor op alle domeinen, maar nooit voldoende. Daarom is de score 
'weinig', omdat '(heel)veel' suggereert dat alle drempels al weg zijn of worden genomen. 

• Gemeente Leiden heeft het charter diversiteits document ondertekend. We gaan hier de 
komende periode intern mee aan de slag. 

• Het beleid wordt voornamelijk gericht op toegankelijkheid 

• Het betreft een zeer kleine gemeente.  Bij twee items heb ik "geen aandacht" ingevuld, 
omdat deze voorzieningen niet op ons grondgebied aanwezig zijn. 

• Het college heeft besloten gedurende de periode 2019 - 2021 op 4 thema's extra aandacht 
voor inclusie + toegankelijkheid sport + Inclusief Subsidiebeleid+ Inclusief Handhavings-en 
vergunningsbeleid+ Inclusieve  communicatie met inwoners. Ook aan andere inclusieve 
thema's wordt aandacht besteed maar er is sprake van prioritering.  Na evaluatie kan 
tussentijds ook ingespeeld worden op andere thema's. 

• Het gaat hierbij om voorgenomen beleid. Bovenstaande is deels nog afhankelijk van de 
overleggen die nog gaan volgen met alle betrokken. Ervaringsdeskundigheid is een prioriteit. 
Er is veel aandacht besteed aan het intensiveren van de contacten met belangengroepen in 
het kader van het VN- verdrag mensen met een beperking, elkaar ontmoeten en vanuit 
elkaars perspectief kijken. Het is onmogelijk om op alle onderwerpen evenveel in te zetten. 
Er is veel aandacht voor de manier waarop de gemeente communiceert met haar inwoners, 
waaronder ook mensen met een beperking. Momenteel wordt er druk gewerkt aan een 
Lokale Inclusie Agenda. Het is nu kijken wel zaken op deze Agenda gaan komen en welke 
zaken de meeste aandacht verdienen. Mogelijk dat er dan in bovenstaande onderwerpen 
nog verschuivingen gaan plaatsvinden. Een belangrijk ander aandachtspunt is de 
bewustwording zowel intern als bij inwoners en partners van de gemeente. Het is belangrijk 
dat men weet wat Inclusie is, wat dit betekent en wat iemand hieraan kan bijdragen. 

• Het heeft in Vlissingen geen aandacht, omdat men hier kijkt naar een 
samenwerkingsverband van3 Gemeenten, Veere, Middelburg en Vlissingen en men naar 
elkaar zit te kijken. Ook betrekt men de Provinciale Belangenbehartiging Chronisch Zieken 
(PCG). niet erbij en heeft zelfs de subsidie ingetrokken. 

• Het ontmoeten van mensen met en zonder beperking is een belangrijk aandachtspunt voor 
onze ervaringsdeskundigen. Daar gaan we in 2020 mee aan de slag. 

• Het speelbos wordt meer toegankelijk gemaakt voor mensen met een rolstoel of andere 
beperkingen. 

• In het plan van aanpak wordt er ingezet op het creëren van bewustwording, het betrekken 
van mensen met een beperking binnen de organisatie, is er aandacht gevraagd voor het VN-
verdrag bij elk nieuw gemeentelijk plan en wordt er onderzoek gedaan naar de fysieke en 
informationele toegankelijkheid. 

• In onze gemeente is veel aandacht voor het verminderen van het stigma over inwoners met 
een psychische beperking. 

• In onze inclusieagenda richten we ons op de thema's Toegankelijkheid, Meedoen, Vervoer, 
Wonen en Zorg. Uit gesprekken met inwoners en belangenorganisaties bleek dat dit in 
Putten de meest prangende thema's zijn. De overige onderdelen uit het VN-Verdrag zijn ook 
belangrijk, maar pakken we niet direct aan. 

• jeugd en jongeren 
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• Laaggeletterdheid, openbare toegankelijke toiletten, toegankelijkheid van 
evenemententerreinen, toegankelijkheid van bedrijven en instellingen (keurmerk). 

• Let op! Ik kan deze vraag nu nog niet beantwoorden omdat we nog in de verkennende fase 
zitten. We pakken dit op met ervaringsdeskundigen, maar ik kan nog niet zeggen in hoeverre 
welke domeinen worden meegenomen in toekomstig beleid. Ik heb nu overal 'veel' ingevuld 
omdat het format vereist alle velden in te vullen. 3: Het traject voor het opstellen van een 
lokale inclusie agenda i.s.m. ervaringsdeskundigen wordt binnenkort opgestart, we zullen in 
beeld brengen in hoeverre het gemeentelijk beleid in lijn is met het VN verdrag Handicap, 
waar de verbeterpunten zitten en waar we op gaan inzetten. 

• m.b.t. cultuur: fysieke toegankelijkheid is prima geregeld, maar het blijkt niet eenvoudig om 
theatervoorstellingen toegankelijk te maken voor doven/slechthorenden met boventiteling 
en/of gebarentolk, doordat het theater erg klein is evenals de doelgroep in Huizen. Verder 
zijn er bij cultuur een aantal inwonersinitiatieven (huiskamertheater en theaterroute), waar 
het realiseren van toegankelijkheid nog in de kinderschoenen staat. Heeft wel aandacht, 
maar nog veel ruimte voor verbetering. 

• Maatschappelijke participatie mensen met een beperking 

• Meer aandacht gewenst voor:: vrouwen en kinderen 

• Onderwerpen worden aangedragen door ambassadeurs of koplopers: Zij doen bv ook een 
schouw door een gemeente, of geven voorlichting op scholen om de gevolgen van bv 
vuurwerk voor blindegeleide honden te bespreken. We hebben op scholen een project 
gedraaid rondom lhbti. 

• Ook laaggeletterdheid en zelfraadzaamheid van ouderen ( om bij voorbeeld zo lang mogelijk 
zelfstandig te blijven wonen) is onderdeel van het actieplan toegankelijkheid. 

• Op 11 maart 2019 was een beeldvormende raadsvergadering die volledig de mist is ingegaan 
omdat het te rooskleurig is voorgesteld en zo dat de ambtenaar denkt dat zijn wij al, maar 
mis dat is niet zo. Gemiste kans geweest en nu moet ik het raadsmeo nog 
becommentarieren. 

• Op het gebied van toerisme. We zijn bezig met een project "Zorgeloos Vechtdal" 

• Openbare ruimte 

• Somige onderdelen zijn geen verantwoordelijkheid gemeente zoals openbaar vervoer. 

• stembureau 

• Telefonische bereikbaarheid van stadhuis, ziekenhuis en politie voor doven en 
slechthorenden 

• Toegang tot informatie over voorzieningen voor mensen met een beperking, niet digitaal 
maar via Sociaal Team Ermelo, MEE Veluwe en de klantmanagers. 

• toegankelijk stemmen 

• Toegankelijke toiletten 

• Toegankelijkheid cultuur (bioscopen / theaters). Hiervoor is aandacht binnen de kleine 
theaterzaal die onze gemeente heeft. 

• Toegankelijkheid cultuur: n.v.t. (onze gemeente heeft geen eigen theaters/bioscopen, wel 
een aandeel in het Amphion te Doetinchem).Overig: project dementievriendelijke gemeente 
loopt 

• Toegankelijkheid openbare ruimte 

• Toegankelijkheid toiletten en actief tegengaan van stigmatisering. 

• Van deze lijst is het niet mogelijk "ik ben hier niet van op de hoogte" in te vullen. Omdat ik 
niet van alles op de hoogte ben vind ik dit jammer. 

• Veel aandacht voor bewustwording van beleidsmakers voor inclusie bij beleidsvorming. 

• Vergroten van de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie: stemlokalen, vergroten 
inclusief werkgeverschap, dienstverlening van de gemeente verbeteren. Pilots inclusieve 
buurt (van onderop en in een afgebakend gebied, dicht bij de leefwereld van de inwoners 
werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid van buurt. 
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• Vorig jaar is een Quickscan Toegankelijkheid uitgevoerd om te toetsen in hoeverre het 
gemeentelijke beleid (in de volle breedte) in lijn is met het VN verdrag Handicap. Op basis 
van deze uitkomsten is i.s.m. met ervaringsdeskundigen en de Participatieraad Sociaal 
Domein een prioritering aangebracht voor het jaar 2020. Daarbij is een lokale inclusie agenda 
opgesteld / activiteitenplan (welke in februari definitief zal worden gemaakt). Besloten is dit 
jaar in het bijzonder in te zetten op (1.) bewustwording (intern bij de gemeentelijke 
organisatie en extern onder bewoners, ondernemers etc), (2.) betrekken van 
ervaringsdeskundigen in de beleidsvorming en (3. )een focus op de fysieke toegankelijkheid. 
De vragenlijst is ingevuld o.b.v. dit conceptplan en sluit dus niet uit dat toegankelijkheid ook 
op de andere beleidsterreinen in het reguliere werk wordt meegenomen (reeds wordt 
gedaan). . 

• Waalre heeft geen bioscoop. Theaterzaal in het Huis van Waalre is goed toegankelijk incl. 
ringleiding. In Waalre zijn geen scholen voor voortgezet onderwijs. De basisscholen werken 
volgens wet- en regelgeving op dit gebied. De nieuwe brede scholen zijn beiden fysiek 
optimaal toegankelijk voor mensen met een beperking. 

• Waar 'veel' is aangegeven betekent dit dat er kleine stappen gezet zijn en dat hiermee 
voortgang wordt gemaakt. Waar 'weinig' staat betekent dit dat dit zeker ook aandacht heeft. 

• We hebben bepaalde prioriteiten gesteld waardoor sommige aandachtspunten wat minder 
op de voorgrond staan. Dit neemt niet weg dat we hier niets mee willen. Dit komt later terug 
op de prioriteiten agenda. 

• We hebben een aantal actiepunten geformuleerd en daar komen enkele thema's wel in 
terug. In de praktijk moet nog wel blijken  (bijvoorbeeld bij toegankelijkheid gebouwen) wat 
we daadwerkelijk kunnen realiseren en hoeveel aandacht we er dus aan kunnen geven. 

• We hebben een Lokaal Toegankelijkheidsakkoord opgesteld. Dit is in eerste instantie door de 
gemeente Breda en 18 organisaties ondertekend. De komende periode werken we aan 
verdere verbreding en zullen veel meer partijen gevraagd worden om het akkoord te 
ondertekenen 

• We hebben in mei 2019 een 0-meting gemaakt voor alle levensdomeinen. 

• We hebben momenteel nog geen zicht in hoeverre er in de domeinen aandacht is voor het 
wegnemen van drempels. We hopen straks in januari met de uitkomsten van de 0-meting 
hier zicht op te krijgen. Dan starten wij het project om te komen tot een Lokale inclusie 
agenda, samen met de doelgroepen. 

• We werken vanuit datgene wat vanuit onze inwoners als prioriteit wordt aangegeven. 

• Week van de Toegankelijkheid 

• 'weinig' is relatief, we proberen aan alle aspecten wel aandacht te geven. 

• Wij werken aan 9 aandachtsgebieden 1. Gebouwen & Wonen 2. Openbare Ruimte 3. 
Informatie & Dienstverlening 4. Sport & Bewegen 5. Verkeer & Vervoer 6. Cultuur & 
Toerisme 7. Onderwijs & Ontwikkeling 8. Werk & Dagbesteding 9. Zorg & Ondersteuning 

• Wij zetten ook in op het verhogen van bewustwording zodat inclusief beleid een 
vanzelfsprekendheid wordt. 

• Wonen is ook één van onze drie prioriteiten. 

• Zorg en welzijn / support 
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4. Gemeenten kunnen op verschillende wijze met de implementatie van het VN-verdrag aan de slag 
gaan; verschillende prioriteiten stellen. Welke onderstaande omschrijving sluit het meest aan bij uw 
gemeente? 
 

 
 
Gegeven toelichtingen bij antwoordoptie: 
 
Ons beleid is primair gericht op alle inwoners met een fysieke of zintuigelijke beperking. De nadruk 
ligt op toegankelijkheid van (openbare) voorzieningen  gebouwen, woningen, maar ook 
bijvoorbeeld communicatie uitingen (website, folders etc.)  
 

• Daarnaast ook* LHBTI-beleid (Bronckhorst regenbooggemeente)* Specifiek beleid op vitaal 
ouder worden (waaronder eenzaamheid, digitale vaardigheden, woonvormen van de 
toekomst, dementievriendelijke gemeente) 

• De gemeenteraad heeft aangegeven prioriteit te geven aan toegankelijkheid van de 
openbare ruimte. Uiteindelijk willen we toewerken naar een breed inclusiebeleid. 

• Het beleid vanuit het VN-verdrag Handicap (agenda Open Stad) richt zich met name op de 
toegankelijkheid. Daarnaast zijn binnen de gemeente diverse andere beleidsstukken die zich 
richten op inclusie. Al dit beleid heeft uiteraard raakvlakken maar om het hanteerbaar te 
houden is het onderverdeeld in verschillende beleidsterreinen en vertegenwoordigers. 

• In Deventer kiezen we voor de geleidelijke ontwikkeling van ons beleid samen met 
belangrijke externe partners zoals Fooruit en de Deventer Sportploeg. De verwachting is dat 
we in 2020 ook andere partners actief bij onze activiteiten kunnen betrekken 

• Mensen met een psychische beperking komen in een later stadium op voorspraak van 
belangenorganisaties ook aan bod. 

• Op dit moment past de aangekruiste omschrijving het beste, wat echter niet wil zeggen dat 
er geen aandacht is voor mensen met een psychische of sociale beperking. 

• We streven naar diversiteitsbeleid, we hebben specifiek doelgroepenbeleid losgelaten. Voor 
VN verdrag richten we ons bewust op het bestrijden van achterstanden van mensen met een 
beperking. Binnenkort ook regenboogbeleid in uitvoering, en verder al enkele jaren 
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beleidsaanzetten voor antipolarisatie, integratiebeleid voor nieuwkomers, aanpak 
laaggeletterdheid en armoede. 

 
Ons beleid is gericht op alle inwoners met een beperking in de breedste zin des woord (fysiek, 
zintuigelijk, sociaal,  psychisch), wij maken geen onderscheid in de  aard van de beperking 
 

• 'beleid' is nog niet volledig uitgewerkt. 

• De lokale inclusie agenda richt zich op mensen met een beperking, maar maakt op haar beurt 
deel uit van het lokale sociale beleid, dat tot doel heeft meedoen onder alle inwoners, 
ongeacht leeftijd, beperking, inkomen, geslacht enz. te bevorderen 

• Ik denk dat we ons bewust moeten zijn dat wij niet alles in 1 x kunnen realiseren. De meest 
toepasselijke variant is nr 2 omdat we vanuit allerlei andere programma rekening willen 
houden met mensen met een psychische beperking of dementie. denk hierbij aan extra 
scholing van inwoners/vrijwilligers of werknemers over dementie, kwetsbare personen etc. 

• In ons beleid richten we ons primair op mensen met een beperking (kwetsbare groepen) 
maar nemen hierin tegelijk ook mee de collega's mee die zich bezig houden met andere 
beleidsterreinen (integratie, emancipatie) om zo te komen tot een integraal inclusief beleid. 

• Ons beleid is vooralsnog gericht op alle inwoners waarbij de nadruk ligt op 'toegankelijkheid' 
met de bedoeling daar een breed inclusiebeleid van te maken de komende jaren. 

• We besteden onder de noemer inclusief beleid wel aandacht aan LHBTI, maar dit is wel een 
apart programma. Staat los van de lokale inclusie agenda. 

 
Ons beleid maakt onderdeel uit van een breed inclusiebeleid gericht op alle burgers in de 
gemeente. Alle burgers, ongeacht beperking, ras, geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, etc. 
moeten deel kunnen nemen aan de samenleving 
 

• Binnen de Visie op Samenleven van ons sociaal domein is er voor gekozen om een brede 
inclusieve visie te hanteren. Als het gaat om Inclusie dan vinden we dat Iedereen mee moet 
kunnen doen, met of zonder beperking ongeacht beperking, seksuele voorkeur, leeftijd, 
religie etc. 

• De gemeente Heerlen heeft de intentie om in de meest brede zin des woords invulling te 
geven aan het inclusiebeleid. 

• de implementatie van het VN verdrag wordt onderdeel van een breder diversiteitsbeleid 
binnen de gemeente 

• De visie heeft betrekking op alle burgers en inclusie in de breedste zin van het woord. In de 
concrete uitwerking ligt het accent vooralsnog op mensen met (alle mogelijke) beperkingen. 

• E.e.a. vindt niet plaatst op basis van een plan of agenda. Voor specifieke groepen wordt 
actief beleid gevoerd zoals de LHBTIQ doelgroep. Voor mensen met een fysieke en/of 
verstandelijke beperking is het beleid versnipperd. 

• Er is geen inclusiebeleid maar alle losstaande beleidsdomeinen zijn gericht op een brede 
inclusie van onze inwoners. 

• Ons algemeen beleid is gericht op brede inclusiviteit gericht op alle inwoners in de 
gemeente. De afgelopen jaren zijn er onder andere in het kader van de Sociale Agenda een 
aantal belangrijke stappen genomen om te komen tot een transformatieproces naar een 
inclusieve samenleving in Alphen aan den Rijn. Een aantal onderwerpen van het Verdrag zijn 
daarom al belegd binnen de gemeentelijke organisatie en vallen buiten de scope. Dit om te 
voorkomen dat er dingen dubbel gebeuren. D.m.v. focus gesprekken hebben we aan onze 
inwoners gevraagd wat zij belangrijk vonden binnen de gemeente Alphen aan den Rijn op het 
gebied van inclusie. Hier zijn eerder genoemde speerpunten uit naar voren gekomen. 
Daarnaast zal in de inclusieve agenda opgenomen worden dat beleid integraal (fysiek en 
sociaal) tot stand moet komen waarbij rekening wordt gehouden mensen inwoners met een 
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beperking. Zoals eerder gezegd wordt de inclusieve agenda uitgevoerd samen met inwoners 
met een beperking en zal ook periodiek worden geëvalueerd waarbij successen gevierd 
kunnen worden en nieuwe doelen gesteld. 

• Ons beleidsplan is heel breed opgezet, maar in de uitwerking ligt de focus vooral op mensen 
met een beperking. En in de praktijk betekent dat toch nog vaak dat het gaat om mensen 
met een lichamelijke beperking. Dit jaar willen we vooral ook inwoners met een 
verstandelijke beperking erbij betrekken. 

• Onze doelstelling is dat we inclusie in breede zin gaan oppakken. 

• vanuit het verdrag werken we aan toegankelijkheid (sociaal en fysiek) voor inwoners met een 
verstandelijke, lichamelijke, zintuigelijke beperking of psychische kwetsbaarheid. Dit maakt 
onderdeel uit van het totale inclusie beleid. 

• We zijn tegelijk met het opstellen van ons actieplan inclusie gestart met een actieplan 
discriminatie. Dit raakt nog veel meer mensen dan alleen degene met een beperking. 

• Wij hebben een uitvoeringsagenda SamenLeven en hierin maakt de VN verdrag inclusie 
agenda onderdeel van uit. 

 
Anders 
 

• De gemeente kent nog geen specifiek beleid waar de implementatie van het VN verdrag 
Handicap aan de orde is. 

• De lokale Inclusie Agenda zal zich i.v.m. focus voornamelijk richten op toegankelijkheid, maar 
op veel andere gebieden wordt inclusie in de breedste zin ook opgepakt, waaronder het 
integraal beleidskader sociaal domein, de omgevingsvisie, het sportbeleid, het wijkteam, 
afspraken met partners, de aanpak beschermd wonen en andere beleidsstukken. 

• Een combinatie van punt 2 en 3: Onze lokale inclusie agenda richt zich op de uitvoering van 
het VN-verdrag en dus alle inwoners met een beperking in de breedste zin des woord. 
Binnen het beleidsteam Sociaal Domein is er echter specifieke aandacht voor de 
samenleving, daarbij lettend op alle inwoners (ongeacht beperking, ras, geslacht etc. etc.) 
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5. Kunt u aangeven welke van de volgende partijen betrokken zijn bij de beleidsvorming op het 
gebied van de implementatie het VN-verdrag  (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 
 
Anders, namelijk: 
 

• Andere gemeenten in Land van Cuijk 

• collegas 

• De gemeente Leidschendam-Voorburg kent een Adviesraad Sociaal Domein. In het besluit ter 
oprichting van deze adviesraad is tevens besloten dat dit de enige officiële  adviespartner is 
van de gemeente. Een aantal cliëntenorganisaties zijn echter actief gebleven en worden 
informeel benaderd en betrokken. 

• de gemeenten kent nog geen implementatie van het VN verdrag Handicap. Wel is er 
regelmatig contact en zullen ook de partijen zoals hierboven beschreven meegenomen 
worden in het proces. 

• De Lokale Inclusie Agenda moet nog opgesteld worden. In de Wmo-adviesraad zit een 
werkgroep VN-Verdrag die steeds aandacht vraagt voor het VN-Verdrag en de gemeente 
adviseert op het gebied van toegankelijkheid. In deze Wmo-adviesraad zit een 
vertegenwoordiging van de Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren. Daarnaast is er 
contact met de PCG (Fini de Paauw). Bij het opstellen van de LIA zullen zij zeker betrokken 
worden. 

• Er zijn contacten met de adviesraad sociaal domein, de werkgroep toegankelijkheid (WTO), 
de VAC, de LFB, de onafhankelijke seniorenbond (OSO), met ondernemers in het kader van 
zorg en toerisme, met VN-ambassadeurs, COC-Friesland. Er is contact met de bibliotheek in 
het kader van laaggeletterdheid. De VNG wordt bevraagd net als andere kenniscentra indien 
aan de orde. 

• Er zijn, naast de Adviesraad Sociaal Domein geen andere cliëntenorganisaties of 
belangenorganisaties in onze gemeente actief. 

• Externe partijen worden betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid. 
Daarnaast is de Toegankelijkheidsraad Zoetermeer een grote partner die veel betrokken 
wordt bij beslissingen. 
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• Het gaat hier om voorgenomen beleid. Er heeft tot nu toe nog geen beleidsvorming 
plaatsgevonden. 

• Het regionaal bureau voor toerisme is ook nauw betrokken om de heuvelrug te promoten als 
toegankelijk gebied. Daarnaast zijn Bartimeus en Philadelphia met hun cliënten sterk 
betrokken. 

• Kerken, dorpsraden, zorgaanbieders, sportverenigingen, woningcoöperatie 

• koploper gemeenten 

• Koplopers: zijn personen die actief zijn bij Krimpense organisaties en die de inclusie gedachte 
uit dragen. Zij leveren ook input om meer te groeien naar een Inclusieve samenleving. 

• Langedijk kiest ervoor om in al het beleid aandacht te hebben voor kwetsbare mensen, 
mensen met een beperking. Er komt daarom geen specifieke Sociale Inclusie Agenda, want 
dit is al inherent aan ons beleid Sociaal Domein en de uitvoering van andere wettelijke 
verplichtingen. Daar waar we specifiek beleid maken voor een doelgroep, betrekken wij hen, 
hun vertegenwoordigers of maatschappelijke organisaties daarbij. 

• Let op! Ik kan deze vraag nu nog niet volledig beantwoorden omdat we nog in de 
verkennende fase zitten (zie toelichting vraag 3). Ik heb nu overal 'veel' ingevuld omdat het 
format dit vereist. Het traject wordt opgestart met Adviesraad Sociaal Domein, we zullen 
vervolgens gaan bepalen welke partijen / vertegenwoordigers verder betrokken zullen 
worden. 

• Medewerkers van de gemeente die vanuit hun functie te maken hebben met inclusie, zoals 
toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen, de toegankelijkheid van de website, 
verkeer en communicatie. 

• Mensen met een beperking zijn meegenomen bij de invulling van het plan van aanpak. Bij de 
uitwerking worden bovenstaande partijen wel betrokken. 

• nadat we heel lang samen met de gehandicaptenraad alleen aan de slag zijn geweest, 
worden inmiddels ook langzamerhand andere partners actief op dit vlak. Echter projectmatig 
zijn er al veel stappen gezet, beste voorbeeld : bijna volledig toegankelijke Floriade 2012. 

• scholen 

• Toegankelijkheidspanel van de gemeente 

• We gaan er dit jaar pas mee aan de gang. Veel komt dus nog. 

• We zitten nog in de beginfase. We willen de doelgroep/ervaringsdeskundigen zoveel 
mogelijk betrekken bij beleidsvorming op het gebied van Lokale Inclusie. We zijn momenteel 
bezig met het formeren van een werkgroep Lokale Inclusie. Intern zijn beleidsmedewerkers 
en consulenten betrokken bij dit thema. Vanuit o.a. de omgevingsvisie proberen we zoveel 
mogelijk de verbinding te leggen tussen het fysieke en sociale domein, zo ook het gebied van 
lokale inclusie. Er zal nog meer aandacht moeten worden besteed aan het creëren van 
bewustwording en het vergroten van kennis in de gehele organisatie. Dat is dan ook een van 
de actiepunten binnen onze Lokale Inclusie Agenda. Als we kijken naar arbeidsparticipatie, 
wordt er nauw samengewerkt met maatschappelijke organisaties en ondernemers teneinde 
mensen met een beperking de best passende plek te bieden. 

• Wij maken ook gebruik van expertise van organisaties als: MEE Oost, Uniek Sporten, 
Sportservice Doetinchem, ZOOV (regiovervoer), Zonnebloem(auto), Electrokarren, etc. 

 
Gegeven toelichtingen 
 

• de laatste drie zijn we nog mee bezig.. 

• Geen idee 

• Genoemde organisaties worden bij de onderwerpen betrokken en / of ingeschakeld. dit zal 
gaande het proces meer van toepassing zijn. 

• Het gaat hier om voorgenomen beleid. Er heeft tot nu toe nog geen beleidsvorming 
plaatsgevonden. 
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• Het Platform Breda vooriedereen, gastvrij en toegankelijk: zie www.bredavooriedereen.nl 

• In ons PvA is zijn diverse activiteiten opgenomen om meerdere partijen, 
ervaringsdeskundigen en actoren bij de bewustwording en vervolgstappen te betrekken in 
2020 en volgende jaren 

• In Putten is een inclusiepanel opgericht, bestaande uit mensen met een beperking en 
vertegenwoordigers van diegenen die dat zelf niet goed kunnen. Samen met  Zorgbelang 
Inclusief en de lokale adviesraad sociaal domein is het inclusiepanel in het gehele proces 
betrokken. Zij krijgen ook een rol in de uitvoering van het inclusiepanel. 

• Kennisinstituten: o.a. Stichting Zet Tilburg 

• Voor het opstellen en uitvoeren van de lokale inclusieagenda wordt samengewerkt met de 
werkgroep Toegankelijk Amstelveen, bestaande uit leden van de Participatieraad Sociaal 
Domein en andere (ervaringsdeskundige) inwoners. Op onderdelen wordt samengewerkt 
met ondernemers en kennisinstituten. Via het meldpunt Toegankeljk Amstelveen hebben wij 
contact met inwoners (met een beperking) die belemmeringen ondervinden in de openbare 
ruimte. 

• We hebben al intensief contact met de Participatieraad over het invoeren van Inclusieve 
samenleving.De andere actoren worden volgend jaar betrokken. We zijn voornemens om 
een intensief traject op te starten. 

• We hebben een adviesraad die net weer "in bedrijf " is en daarom ten tijde van het opstellen 
van de agenda niet betrokken is geweest.Bij de uitvoering blijven al deze partijen ook zeker 
betrokken 

• We hebben een werkgroep inclusie met een afvaardiging van de raad, platform inclusief 
Hardenberg, de participatieraad en het ambtelijk orgaan. 

• Zie bij eerdere toelichting: actieve club ambassadeurs van de toegankelijke stad 
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6.Wat ziet u als knelpunten bij de implementatie van het VN-verdrag in uw gemeente? (Meerdere 
antwoorden mogelijk) [1] 
 

 
 
6.Wat ziet u als knelpunten bij de implementatie van het VN-verdrag in uw gemeente? (Meerdere 
antwoorden mogelijk) [2] 
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Anders, namelijk: 
 

• Apart beleid ontwikkelen voor vrouwen met een handicap  dit schuurt met het inclusief/ 
sekseneutraal denken, hoewel het wel een aanbeveling is. 

• Bouwbesluit vs. integrale toegankelijkheidsstandaard. 

• Conflicterende belangen (niet zozeer regelgeving) bijv. overlast/veiligheid in relatie tot 
fysieke toegankelijkheid (bijv. parken/groen)Ruimtegebrek bij de uitvoering van fysieke 
maatregelen oa in historische kernen 

• De financiële consequenties zijn niet gedekt. Kijkend naar bijvoorbeeld Zweden, die al veel 
langer bezig is met de uitvoering van het verdrag, blijkt het veel geld te kosten als je dit goed 
wilt uitvoeren op alle terreinen. En het feit dat de meeste gemeenten al in financieel zwaar 
weer zitten door de bezuinigingen en overheveling van de wetgeving op het gebeid van het 
sociaal domein, is dit een verwacht groot knelpunt! 

• Dit onderdeel is lastig in te vullen, aangezien we in 2020 actief aan de slag gaan met het PvA. 
Veel onderdelen die hierboven zijn beschreven krijgen een plek in de komende periode 

• Door de breedte/rijkwijdte ervan en de financiële consequenties maar ook de 
afhankelijkheid van externe partijen 

• Er is voldoende kennis en ambitie binnen de gemeente, maar het is een heel groot 
onderwerp dat veel tijd en aandacht nodig heeft en verdient. Als deze tijd en mogelijkheden 
er zijn dan is er veel mogelijk. Het is natuurlijk ook zo dat andere partijen, stakeholders, zelf 
ook heel druk zijn met verschillende plannen. Het is dan wel een uitdaging om zaken goed op 
elkaar af te stemmen. Regelgeving zou hierbij een rol kunnen spelen. Als vastligt in de wet 
dat bijvoorbeeld elk evenement toegankelijk moet zijn voor iedereen en dat je hierop 
gecontroleerd kunt worden, dan is er ook op die manier een belang voor betrokkenen om 
hier iets aan te doen. 

• Ik blijf een knelpunt de complexiteit van het onderwerp vinden. Het is zo breed en daardoor 
is het soms moeilijk om focus aan te brengen 

• Financiële middelen en intrinsieke motivatie bij ambtenaren ontbreekt. 

• het bouwbesluit bij het toegankelijk maken van woningen/gebouwen 

• Het bouwbesluit sluit nog steeds niet aan bij de wenselijkheid voor het toe- en doorgankelijk 
maken van gebouwen en woningen. 

• Lastig 

• Middelen om wijzigingen / implementaties te kunnen realiseren. 

• Niet zozeer conflicterende regelgeving, als wel regelgeving die ontbreekt: op het gebied van 
fysieke toegankelijkheid van gebouwen. 

• Regelgeving m.b.t. openbare ruimte vs toegankelijkheid. Bijvoorbeeld afwatering van straten 
waardoor er drempels ontstaan die voor mensen met een rolstoel niet toegankelijk zijn. Het 
aanpassen van gebouwen is zeer kostbaar en weegt soms niet op tegen het aantal 
gebruikers. Bijvoorbeeld het aanpassen van een ingang t.b.v rolstoelen. Desalniettemin wil je 
wel een toegankelijk gebouw hebben. 

• Scholen zijn een lastige partner in deze gemeente. De meerwaarde voor inclusie moet daar 
nog tussen de oren komen. Daarnaast is arbeidsmarkt een uitdaging. Ondernemers zijn 
bereid om hun steentje bij te dragen, maar de sociale dienst zit op dit moment in een 
transitie. Dat maakt stappen maken lastig. Verder merk ik knellende regelgeving op het 
gebied van brandveiligheid en erfgoed. Vaak gaan deze zaken voor het werken aan inclusie. 
Uitleg of een handreiking over waar je elkaar kunt versterken zou fijn zijn. 

• Sommige maatregelen kunnen we als gemeente niet anders uitvoeren, omdat dit landelijk 
beleid is. 

• soms heeft de gemeente te maken met deelbelangen, bijv. van ondernemers. 
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• Urgentie en draagvlak ontwikkelen bij ondernemers in/buiten de gemeente zal lastig zijn 
wanneer aanpassingen financiële consequenties hebben. Het aantal bedrijven/ondernemers 
in de gemeente neemt erg af, waardoor er steeds minder voorzieningen/winkels zijn. 

• Vaak wordt het Inclusief beleid toch nog gezien als een taak voor welzijn/ maatschappelijke 
ontwikkeling terwijl het iets is waar iedereen mee aan de slag zou moeten gaan/ zijn. Ook 
vind ik het lastig wat wettelijk ' moet'. Dit vooral op terreinen van bouwen. Ook het 
ontbreken van capaciteit en geld (middelen) spelen een rol waardoor er minder kan dan 
wenselijk zou zijn. 

• verkrijgen benodigde financiële middelen 

• Toegevoegd knelpunt: Er is al veel gerealiseerd en beschikbaar, maar de doelgroep weet het 
niet. Dat bleek uit iedere bijeenkomst die we gehouden hebben om tot een inclusieagenda te 
komen. 

• Werkzaamheden uitvoeren als onderdeel van bestaande budgetten en capaciteit, geen 
separate budgetten. Beperkte bereidheid bij ondernemers om te investeren in 
Toegankelijkheid. 

• Zowel het VN verdrag, als besluiten van het Rijk hebben een verplichtend karakter. Er is 
echter geen 'handhavingsstructuur' en er zijn geen sancties. 

 
Gegeven toelichtingen 
 

• bv. veiligheid en toegankelijkheid kan wel eens botsen* bv. niet elk evenement is zo opgezet 
dat optimale toegankelijkheid mogelijk is* bv. kosten bepalen mee in welke snelheid iets 
doorgevoerd kan worden* ieder bedrijf, onderneming, school hebben hun eigen agenda, 
kost tijd om iedereen te overtuigen dat het niet alleen geld kost maar ook geld kan 
opleveren* open staan en open blijven is van groot belang, is een doel op zich en kost veel 
tijd...het is toch niet allemaal zo vanzelfsprekend. 

• Als het gaat om de fysieke toegankelijkheid is het lastig om soms keuzes te maken. Je zit met 
verschillende facturen zoals rolstoeltoegankelijkheid, veiligheid fietsers, oude binnenstad, 
waterstand. 

• Bestuurlijk draagvlak is er wel, maar blijft lastig binnen de andere afdeling hier prioriteiten 
voor te laten stellen om toegankelijkheid/inclusie te verbeteren. Komt extra binnen de 
huidige fte erbij. 

• Bestuurlijk wel draagvlak, maar ambtelijk soms lastiger om draagvlak te krijgen want past 
bijv. niet in eigen prioriteiten van collega. Of de kennis/inlevingsvermogen ontbreekt om te 
realiseren wat mensen met een beperking nodig hebben. Hetzelfde geldt voor sommige 
externe partijen. Extra aandacht voor mensen met een beperking past niet in eigen plan van 
bijv. bedrijven of scholen of verenigingen. Bouwbesluit gaat niet zo ver als VN-Verdrag lijkt te 
zeggen. Dus wat is wettelijk verplicht of conflicteert met elkaar? En financiën spelen ook een 
rol bij uitvoerbaarheid van bepaalde zaken. Bovendien ligt soms de verantwoordelijkheid 
voor een onderdeel niet bij de gemeente maar bij een andere partij. Daardoor is de 
doorzettingsmacht er niet. 

• Bij nieuwe vergunningen is de invloed wel aanwezig, bij alle bestaande zaken zijn De 
knelpunten groot. Het is lastig om de eigen rol klein te houden bij de lokale 
belangenorganisaties 

• Conflict: fysieke toegankelijkheid versus monumentaal pand  fysieke toegankelijkheid versus 
economisch (horeca/MKB)  toegankelijkheid (met rolstoel) versus nieuwbouw/bouwbesluit 

• Conflicterende regelgeving: ITS criteria glazen wanden (zichtbaar bestikkeren) kunnen strijdig 
zijn met eisen verzekering (bestikkering kan leiden tot glasspanning/breuk) Bouwbesluit , ITS 
richtlijnen en CROW richtlijnen spreken elkaar soms tegen (bijvoorbeeld 
parkeren)Dienstverlening: Voor mensen met autisme is een rustige loketruimte zonder 
zichtbare aanwezigheid van beveiligers het meest vertrouwd. Voor de veiligheid van de 
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medewerkers is echter duidelijk aanwezige beveiliging en afstand tussen cliënt en 
baliemedewerker gewenst. 

• Conflicterende regelgeving: We worden af en toe geremd door regelgeving, maar dat is niet 
vaak. We proberen zelf een stap extra te doen. Bijvoorbeeld geen genoegen nemen met het 
bouwbesluit, maar een stuk verder gaan op het gebied van toegankelijkheid. Praktische 
onuitvoerbaarheid: We proberen projecten op te pakken die uitvoerbaar zijn. Als we bij 
voorbaat al weten dat de uitvoering een probleem gaat worden proberen we een ander 
project dat haalbaar is. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij nieuwe herinrichting van de 
openbare ruimte. 

• De antwoorden zijn een inschatting, zeker weten doe ik het niet. Maar er moest een 
antwoord worden ingevuld 

• De Bilt heeft als middelgrote  gemeente een beperkte capaciteit beschikbaar voor de 
uitvoering van het inclusief beleid. Het is lastig om inclusief beleid goed weg te zitten binnen 
het Ruimtelijk Ordeningsveld. Veel zaken zijn wettelijk vastgelegd.  Wat inclusief 
communiceren lastiger maakt. 

• De uitvoering vormt een integraal onderdeel bij alle afdelingen van onze gemeente. 

• Het bleek lastig te zijn vrijwilligers te vinden die een rol willen spelen in het verwezenlijken 
van het doel van de uitvoering van het VN verdrag. Inmiddels is hier een oplossing voor 
gevonden. 

• Het blijft hard werken om zowel intern als extern bij iedereen op het netvlies te krijgen dat 
iedereen mee moet kunnen doen. Bewustwording! Automatisme! 

• Het gaat om voorgenomen beleid en dus om verwachte problemen. Voorbeelden 
conflicterende regelgeving: geen. Voorbeelden praktische onuitvoerbaarheid: ik verwacht 
dat je als gemeente soms keuzes moet maken omdat de ene "handicap" andere eisen stelt 
dan andere. Ook is er sprake van financiële kaders. 

• Het is belangrijk om iemand te hebben die het aanjaagt, zonder dat deze persoon het moet 
doen. 

• Het is mogelijk dat andere wetten een conflict kunnen vormen voor het VN verdrag. Denk 
hierbij aan organisaties, bouwbedrijven die moeten voldoen aan het bouwbesluit en niet 
meer dan dat. Denk daarnaast aan het financiële vraagstuk. Als wij ons als gemeente 
committeren (nog niet in de Raad of college besloten) aan de lokale inclusie agenda, waar 
halen wij het geld vandaan, hoeveel hebben wij nodig etc. Verder is het vaak lastig om 
bedrijven of instellingen erbij te betrekken, omdat ook vanuit verschillende programma's, 
invalshoeken en thema's benaderd worden. 

• Het is niet altijd duidelijk wat de wettelijke verplichtingen zijn, bijvoorbeeld Inzake de 
inrichting van de openbare ruimte is het niet altijd duidelijk wat de wettelijke verplichtingen 
zijn. Ik krijg die vragen van collega's, maar ik kan die vragen niet eenduidig beantwoorden. 
Praktische onuitvoerbaarheid van maatregelen: Maastricht is een 'monumentenstad' en de 
binnenstad is in 2001 heringericht met kinderkopjes.. Deze twee factoren maakt het op een 
toegankelijke manier herinrichten van de binnenstad moeilijk. 

• Het managen van verwachtingen van het toegankelijkheidspanel blijft lastig  de leden zitten 
er om voor hun knelpunten verbeteringen te realiseren en hebben weinig oog voor hoe 
groot dergelijke knelpunten binnen de totale bevolking van Huizen zijn en dat we naar 
redelijkheid en billijkheid verbeteringen realiseren en niet 'u roept, wij draaien'. 

• In sommige gevallen zal bijvoorbeeld aanpassing van de openbare ruimte of gebouwen niet 
mogelijk zijn i.v.m. te hoge kosten of interferentie met andere eisen. 

• Inclusief werken en werken aan toegankelijkheid vragen inzet van een ieder in het 
gemeentelijk apparaat. Het is het plusje op al het goede werk wat al gedaan wordt en 
tegelijkertijd vraagt het in andere gevallen om een andere manier van denken en werken. 
Feit is dat de scope van het VN verdrag Handicap enorm breed is en daarmee extra capaciteit 
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en inzet vraagt van de bestaande organisatie. Voor uitvoering van het VN Verdrag Handicap 
zijn vanuit de overheid geen extra middelen beschikbaar gesteld. 

• Knelpunten hebben met name te maken met capaciteit. Expliciete aandacht voor het 
onderwerp en een lange adem zijn nodig. 

• Let op! Ik heb overal 'geen' ingevuld omdat het format vereist dat alle onderdelen worden 
aangevinkt. Ik kan dit nu nog niet aangeven, zie hiervoor toelichting vraag 3. We zijn in de 
opstartfase, knelpunten zullen in later stadium blijken. 

• mbt regelgeving: implementatie van VN-verdrag is bij gemeenten 'neergelegd' terwijl hier 
vanuit rijk op ingezet zou moeten worden, nu moet/mag elke gemeente zelf het wiel 
uitvinden terwijl sommige zaken niet des gemeente zijn maar eerder landelijk beleid zouden 
moeten zijn (vb mbt onderwijs). mbt uitvoeringscapaciteit/praktische onuitvoerbaarheid: 
denk dat veel zaken praktisch wel uitvoerbaar zijn maar deze kosten geld en zonder extra 
budget vanuit het rijk wel lastig uit te voeren met daarnaast allerlei bezuinigingen (binnen 
het sociaal domein). 

• Op dit moment ben ik nog tegen weinig knelpunten aangelopen. Waar er knelpunten zijn, 
zijn dit praktische knelpunten of dilemma’s in bijvoorbeeld het oplossen van belemmeringen 
in de openbare ruimte. Daarnaast is het niet helemaal helder wat nu wel of niet in de Lokale 
Inclusie Agenda dient te worden opgenomen. Verder is op dit moment de nieuwe 
omgevinsgwet actueel, meer kennis over hoe hier vanuit toegankelijkheidsperspectief op aan 
te sluiten zou wenselijk zijn. Ik kan me voorstellen dat ik in de loop van het jaar nog tegen 
andere punten aanloop omdat we dan echt bezig gaan met de uitvoering van het 
activiteitenplan. 

• Op het gebied van fysieke toegankelijkheid duizelt het ons van de richtlijnen voor 
uiteenlopende doelgroepen. Diverse organisaties stellen tegenstrijdige voorwaarden: bv. 
Brandweer voor brandveiligheid en vluchtroutes vs. eisen voor algemene goede toe- en 
doorgankelijkheid van gebouwen. Bouwbesluit laat teveel beleidsgraden open voor lokale 
overheid, ook na de aangekondigde verbeteringen per 2021. Landelijke trends van 
deregulering (Omgevingswet) en privatisering van bouwtoezicht vormen reële risico's voor 
lokale sturing op fysieke kwaliteiten van gebouwen en gebieden. 

• Praktische onuitvoerbaarheid, zeer praktisch voorbeeld: Een bol lopende weg is onhandig in 
rolstoel/met rollator/ kinderwagen. Dit blijkt echter de sterkste constructie, waardoor er ook 
geen oneffenheden gaan ontstaan. Zoeken naar een ander alternatief, voor iedere persoon 
goed toegankelijk (de gulden middenweg) is in sommige situaties een uitdaging. Dit is echt 
maatwerk, bijv. afhankelijk van hoe de stoep ligt etc. 

• Praktische onuitvoerbaarheid: het VN verdrag impliceert dat er altijd persoonlijke 
ondersteuning moet worden geleverd in gemeentelijke gebouwen, in de vorm van een 
doventolk of iemand die meeloopt. Het gaat relatief veel geld kosten om deze ondersteuning 
te kunnen bieden. 

• Regelgeving mbt openbare ruimte vs toegankelijkheid. Bijvoorbeeld afwatering van straten 
waardoor er drempels ontstaan die voor mensen met een rolstoel niet toegankelijk zijn. Het 
aanpassen van gebouwen is zeer kostbaar en weegt soms niet op tegen het aantal 
gebruikers. Bijvoorbeeld het aanpassen van een ingang tbv rolstoelen. Desalniettemin wil je 
wel een toegankelijk gebouw hebben. 

• Scholen zijn een lastige partner in deze gemeente. De meerwaarde voor inclusie moet daar 
nog tussen de oren komen. Daarnaast is arbeidsmarkt een uitdaging. Ondernemers zijn 
bereid om hun steentje bij te dragen, maar de sociale dienst zit op dit moment in een 
transitie. Dat maakt stappen maken lastig. Verder merk ik knellende regelgeving op het 
gebied van brandveiligheid en erfgoed. Vaak gaan deze zaken voor het werken aan inclusie. 
Uitleg of een handreiking over waar je elkaar kunt versterken zou fijn zijn. 

• soms heeft de gemeente te maken met deelbelangen, bijv. van ondernemers. 



23 

 

• Urgentie en draagvlak ontwikkelen bij ondernemers in/buiten de gemeente zal lastig zijn 
wanneer aanpassingen financiële consequenties hebben. Het aantal bedrijven/ondernemers 
in de gemeente neemt erg af, waardoor er steeds minder voorzieningen/winkels zijn. 

• Vaak wordt het Inclusief beleid toch nog gezien als een taak voor welzijn/ maatschappelijke 
ontwikkeling terwijl het iets is waar iedereen mee aan de slag zou moeten gaan/ zijn. Ook 
vind ik het lastig wat wettelijk ' moet'. Dit vooral op terreinen van bouwen. Ook het 
ontbreken van capaciteit en geld (middelen) spelen een rol waardoor er minder kan dan 
wenselijk zou zijn. 

• Voorbeeld 1. Aanpassingen aan monumentale gebouwen. Wetten spreken elkaar tegen. 
Voorbeeld 2. Compleet gehandicapten toilet die ruim genoeg is voor iedereen om er gebruik 
van te maken.  Geen tillift is al snel te duur.  Soms is de redelijkheid en billijkheid uit het VN 
verdrag een wat schemerig gebied omdat het verdrag er vanuit gaat dat iedereen mee moet 
kunnen doen. 

• Voorbeeld Praktische onuitvoerbaarheid bepaalde maatregelen: om rolstoelen of 
scootmobielen elkaar te laten passeren op de openbare weg, moeten stoepen en fietspaden 
verbreed worden, maar die ruimte is er meestal niet. Dit geldt voor meer zaken, zoals een 
gehandicaptentoilet in winkels en horeca. Toegevoegd knelpunt: Er is al veel gerealiseerd en 
beschikbaar, maar de doelgroep weet het niet. Dat bleek uit iedere bijeenkomst die we 
gehouden hebben om tot een inclusieagenda te komen. 

• We moeten nog budgetten beschikbaar maken. Maar dat kan nu pas nu we een 
inclusieagenda hebben. Verder zijn maatregelen soms enigszins conflicterend. Bijv. een 
duidelijke stoeprand is fijn bij het oversteken van  iemand met een visuele beperking. Die 
stoeprand is weer onhandig voor mensen in een rolstoel. 

• We zijn beperkt in capaciteit en willen acties mbt de lokale inclusie agenda opnemen het 
uitvoeringsplan sociaal domein. 
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7. Welke inhoudelijke ondersteuning kan uw gemeente gebruiken in het kader van het 
implementeren van het VN-Verdrag ? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 
 
Anders, namelijk: 
 

• -als eerste extra budget voor implementatie. 
-geen voorbeelden maar duidelijke richtlijnen/kaders vanuit rijk. 
-kijkend naar de schaduwrapportage (die dec 2019 is uitgekomen): veel van de 
aanbevelingen zijn landelijk beleid en zullen door/vanuit het rijk ingezet moeten worden ipv 
op lokaal niveau. Ik mis heel erg dit landelijk beleid als het gaat om implementatie.  

• betrekken van ervaringsdeskundigen en procesorganisatie betrekken beleidsmedewerkers 
voor verandering op inclusie 

• De behoefte aan nadere uitleg / ondersteuning is op dit moment nog niet duidelijk aan te 
geven, Het handboek toegankelijkheid dat in concept bij klaar is moet eerst bestuurlijk 
worden vastgesteld om te komen tot verdere stappen en acties 

• generiek voorbeeld van een inclusieagenda was fijn geweest. Maar nu wat laat.Tips over hoe 
je mensen met een beperking vindt. En eventueel voorbeeld teksten, filmpjes, afbeeldingen 
om inwoners met een beperking op te roepen uit te nodigen om mee te doen. Nu moet ik 
zelf het wiel uitvinden over wat mensen met een beperking aanspreekt. En het ontwikkelen 
(filmpje maken geeft bv hoge kosten). 

• inbedden bij andere organisatie onderdelen 

• Meer informatie of goede praktijkvoorbeelden hoe je ambtenaren en externen enthousiast 
kunt krijgen in het mee uitvoeren van het VN -Verdrag.Voor specifieke beleidsvelden denk ik 
aan mobiliteit, arbeidsmarkt en onderwijs. 

• Mogelijkheden om te leren van elkaar: Koplopersnetwerk  

• Naar ons idee zijn we op de goede weg. Al denken daar sommige inwoners anders over. Zij 
willen een fysieke inclusie agenda terwijl de gemeente het wil integreren in regulier werk en 
dus de inclusie agenda geen aparte status wil geven en ook niet een apart traject van wil 
maken. 
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• onderlinge stimulans en uitwisseling van ervaringen en bieden van inspiratie 

• Op dit moment geen ondersteuning nodig. Online zijn er via de VNG veel voorbeelden te 
vinden. Behoefte aan ondersteuning kan in de loop van het jaar wijzigen 

• Op dit moment is de informatie van de VNG voldoende.  

• Uitwisseling van ideeën enz. 

• Vooral veel inspiratie met elkaar delen. 

• Voorbeelden en tips hoe middelen vrij te maken voor het uitvoeren en borgen van de acties 
voortkomend uit het verdrag / LIA 

• Wij maken gebruik van een externe adviesbureau. Zij ondersteunen ons ook met basis om te 
komen tot een lokale inclusie agenda. 

• zou het zo niet weten.....vooral good-practices waar we van kunnen lenen. 
 
Gegeven toelichtingen 
 

• Aanvullende kennis en voorbeelden zijn altijd welkom. In het bijzonder instrumenten voor 
een 0-meting / in kaart brengen start situatie / monitoring. 

• De inventarisatie heeft nu op eigen initiatief plaatsgevonden en dat had mogelijk efficiënter 
gekund als er een format was, maar het is goed gelukt. Kaders voor een lokale inclusie 
agenda zou erg prettig zijn. Dit voelt wat als pionieren en een kader zou helpen. We kunnen 
veel van elkaar leren als er voorbeelden worden gedeeld. Als er duidelijke kaders liggen is het 
ook beter in te schatten hoeveel tijd de medewerker nodig heeft hiervoor. Dat kan helpen in 
het creëren van voldoende ruimte om deze opdracht uit te voeren mocht deze ruimte er niet 
zijn. 

• De nulmeting is voor ons heel belangrijk. Wij zouden graag in kaart willen brengen wat wij al 
hebben en waar we naar toe willen. Ik ben tijdens de een regionale informatiebijeenkomst in 
Nieuwegein aanwezig geweest. Daar heb ik aangesloten bij de workshop/presentatie over de 
0-meting en dat deze in samenwerking met de VNG wordt opgezet. Daar zou ik graag op de 
hoogte over gehouden willen worden. 

• Er zijn algemene voorbeelden of aandachtspunten op verschillende gebieden, maar ik mis 
concrete invulling. 

• Inspiratie is belangrijk, het gaat om een cultuuromslag 

• Inspiratie kunnen we gebruiken. 

• Met name op arbeidsmarkt 

• Omdat wij een intensievere insteek willen oppakken met nieuwe vrijwilligers, is alle 
ondersteuning welkom. 

• Op alle van bovenstaande vlakken zou inhoudelijke ondersteuning handig zijn. Het is voor 
veel mensen nieuw en onbekend, waardoor het nog een beetje zoeken is hoe dit het beste 
aangepakt kan worden 

• Tijd en geld zijn op dit moment het grootste struikelblok. 

• Uitwisseling voorbeelddocumenten andere gemeenten inkoopvoorwaarden, 
prestatieafspraken, convenant. 

• We zouden graag expertise vanuit de VNG willen gebruiken en ondersteuning willen hebben 
bij de implementatie van het VN-verdrag. 
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8. Welke procesmatige ondersteuning kan uw gemeente gebruiken in het kader van het VN-
Verdrag? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 
 

• Capaciteit om daadwerkelijk uitvoering te kunenn geven aan inclusie 

• De komende periode gaan we actief aan de slag met externe partijen en gaan we ons PvA 
meer concreet maken.In het 2e kwartaal van 2020 zullen we beter in beeld hebben welke 
ondersteuning is gewenst 

• Er is veel ondersteuning via VNG handreikingen / startbijeenkomsten e.d.  

• Het VN verdrag heeft de aandacht van de politiek, maar niet een dermate hoge prioriteit dat 
hier personele capaciteit voor wordt vrijgemaakt. Een lokale inclusie agenda maken en 
uitvoeren/ implementeren los van wat binnen lopende en nieuwe beleidsuitvoering en -
ontwikkeling speelt, is niet aan de orde.  

• Inspiratie delen 

• inspiratie uitwisselen, Landelijke publiekscampagne kan lokale inzet ondersteunen 

• Methoden om alle inwoners van de gemeente te betrekken. 

• Methoden om ondernemers, werkgevers, onderwijsinstellingen te betrekken. 

• Moeite om in zijn algemeenheid aan te geven. Wellicht zouden we behoefte kunnen krijgen 
aan ondersteuning , maar dat is nu nog niet te overzien. 

• Nu nog niet duidelijk. Wellicht later in het proces.  

• Ondersteuning om binnen een gemeentehuis Inclusie onder de aandacht te brengen en 
onder de aandacht te houden.  

• Procesmatige ondersteuning op domeinen als onderwijs en arbeid. Verbreden van de 
aandacht voor inclusiviteit binnen de ambtelijke organisatie. 

• Vooralsnog niet duidelijk gezien de fase. 
 
Gegeven toelichtingen 
 

• Meer kennis en voorbeelden zijn altijd welkom. 

• Veel methoden zijn bekend, maar extra informatie hierover in het kader van het VN-verdrag 
of voorbeelden van hoe dit aan te pakken kunnen altijd helpend zijn. Ervaringsdeskundigheid 
wordt ingezet, maar informatie over hoe dit, mogelijk op verschillende manieren, zou 
kunnen worden aangepakt is altijd waardevol. 
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• Wij maken zoals aangegeven reeds gebruik van een extern adviesbureau dat ons bij 
verschillende onderdelen van het proces ondersteunt. 

• Wij worden op dit moment ondersteunt door Berenschot om te komen tot een lokale 
inclusie agenda 

• Zolang er geen middelen beschikbaar zijn voor lokale inclusie is er ook geen behoefte aan 
ondersteuning. 

 
9. In welke vorm ontvangt u deze ondersteuning bij voorkeur? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 
 
Anders, namelijk: 
 

• Bijeenkomsten (landelijk/regionaal dat maakt niet uit) gericht op specifieke onderwerpen. 

• Capaciteit om agenda op te stellen en organisatiebreed inclusie te laten landen 

• Uitvoeringscapaciteit 
 
Gegeven toelichtingen 
 

• Advies op maat: als in passend binnen middelen en mogelijkheden van de gemeente. 
Financieel en qua capaciteit. Daarnaast ook zeer concreet in termen wat te doen. Geen hoog 
over adviezen. 

• En graag een persoon die we uit kunnen nodigen voor een kick-off bijeenkomst in onze 
gemeente. 

• Graag wil ik op de hoogte gehouden worden over meerdere zaken. Aangezien wij intern nog 
de lokale inclusie agenda echt vorm moeten gaan geven is het fijn om vanuit allerlei kanten 
informatie mee te nemen. 

• Prettig om op een website deze zaken te kunnen vinden, na te lezen of te downloaden. En 
zoals eerder gezegd kan er veel van elkaar geleerd worden. 

• Wij hebben in november 2019 deelgenomen aan een lokale VNG bijeenkomst. Dit was een 
heel interessante, waardevolle en informatieve bijeenkomst. Als gemeente Heerlen staan wij 
altijd open om kennis met andere partijen te delen. 
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10. Bent u bekend met de ondersteuning vanuit het VNG-project 'Iedereen doet mee'? 
 

 
 
 
Anders 
 

• Wij hebben eerder telefonisch contact met de VNG hierover gehad 
 
Gegeven toelichtingen 
 

Ja, ik heb contact met de projectorganisatie 
 

• Ik maak ook gebruik van producten en website. Het format maakt het bij deze vraag niet 
mogelijk om meerdere velden aan te kruisen. 

• Op het congres Gelijk is Gelijk heb ik gesproken met mevrouw Leidorf en ik maak gebruik van 
de producten/ handreikingen op de website. 

• Toelichting gekregen bij regionale bijeenkomst 

• Wij zijn 1 van de koplopersgemeenten. 
 
 
 
Ja, ik heb er van gehoord 
 

• Ik weet wel dat als ik vragen heb met de projectgroep contact kan opnemen. 

• wij zijn bekend met de ondersteuning van de VNG. Graag maken wij gebruik van 
voorbeelden.  
 

Ja, ik maak gebruik van producten en website 
 

• En heb contact met de projectorganisatie 

• Ook heb ik recent contact gehad met Kerstin Leidorf en contact gelegd met de Gemeente 
Haarlemmermeer voor verdere uitwisseling. Ik zet dit graag voort (en waar mogelijk 
aangevuld met bovengenoemde ondersteuningswensen). 

• We hebben als gemeente Sint Anthonis op 11 oktober 2019 het Manifest Iedereen doet mee 
getekend. 
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• Wij zijn nog niet zo lang betrokken (sinds ondertekening van het Manifest in december jl.) 
maar vanuit de projectorganisaties worden we goed ondersteund en verwezen naar nuttige 
websites. 

• Zeker! ik heb deel genomen aan het congres van 5 november 2019. Vanuit daar ben ik aan de 
slag gegaan met het VN-Verdrag Handicap. Wel vind ik de site af en toe wat onduidelijk in 
elkaar zitten en vind ik de documenten niet altijd even makkelijk te vinden. 

 
 
Nee 
 
 
11. De VNG zet zich extra in op een aantal onderwerpen. Kunt u aangeven in hoeverre u het VN-
verdrag Handicap gebruikt om: 
 

 
 
 
Gegeven toelichtingen 
 

• Afhankelijk in hoeverre als projectleider toegankelijkheid zelf uitvoering geeft aan deze 
onderwerpen. 

• Bij de startbijeenkomst om te komen tot de lokele inclusie agenda hebben we dit onderwerp 
wel besproken. Ik gebruik het nog niet om zaken voor elkaar te krijgen. 

• Bovenstaande aandachtspunten zijn al opgenomen in ons reguliere beleid. 

• De reden dat Langedijk 'Engszins' gebruik maakt van het VN verdrag Handicap, is dat 
aandacht voor toegankelijkheid en inclusiviteit al gebruikelijk is in onze samenwerking met 
partijen. Het Verdrag verandert daar niet heel veel aan. 

• Dit zijn aanvullende acties voor de uitwerking vh PvA 

• Er liggen plannen om aan de slag te gaan met omgevingswet, samen spelen, woningbouw en 
ondernemers.Maar de uitvoering moet nog starten. Dus goede voorbeelden of ideeën op 
deze terreinen zijn welkom. 

• Het VN verdrag wordt (vooalsnog) niet direct gebruikt bij het beleid. Wel zijn in de gemeente 
Brunssum op veel onderwerpen, die onderdeel uitmaken van het VN verdrag, bewust of 
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onbewust maatregelen opgepakt en uitgevoerd. Uit de inventarisatie zal moeten in hoeverre 
het beleid aansluit op het VN verdrag. 

• Let op! Ik heb overal 'veel' ingevuld omdat het format vereist dat alle onderdelen worden 
aangevinkt. Zie verder toelichting bij vraag 3. We zitten nog in de verkennende fase, 
onderwerpen en aanpak zal binnenkort bepaald worden. 

• Op dit moment hebben wij nog geen rekening gehouden met kinderen. Het streven is om 
daar ook met de juiste beleidsmedewerkers keuzes in te maken. 

• Over toegankelijkheid woningen: Hier zetten we sterk op in, maar maken hiervoor niet per se 
gebruik van dit verdrag. 

• Voor een deel zijn dit punten die we nog verder moeten ontwikkelen. 

• Waar 'veel' is ingevuld wordt eigenlijk bedoeld tussen 'enigszins' en 'veel'. 

• We willen deze punten meer gaan oppakken maar wachten eerst de uitslagen van de 
nulmeting af voordat we specifieke acties uitzetten. 

• we willen heel veel, maar we hebben beperkte capaciteit. 

• We zijn bezig met het leggen van contacten met kinderen en hun ouders met een beperking, 
maar dat is er nog niet. Er wordt ingezet op bewustwording als het gaat om de 
omgevingsvisie en het VN-verdrag. Er heeft een ondernemersontbijt plaatsgevonden in het 
kader van Zorg en Toerisme en het VN- verdrag. 

• Zie eerdere toelichting, nog zoekende in hoe toegankelijkheid mee te nemen in de 
omgevingswet / visie. Ik heb begrepen dat er een handreiking aan zit te komen voor ’samen 
spelen’, die ontvang ik graag zodat ik daarmee het gesprek aan kan gaan met mijn collega’s. 
Verder verwacht ik dat er aankomend jaar ook meer aandacht uit zal gaan op het gebied van 
toegankelijk wonen en het stimuleren van ondernemers en inwoners om rekening te houden 
met toegankelijkheid en inclusie. 

• Zie voorgaande antwoorden. Nadat het handboek is vastgesteld kunnen nadere stappen en 
acties worden gedaan. Bovenstaande thema's vormen onderdeel van ons inclusiebeleid. Het 
handboek en daarmee de acties zullen zich o.b.v. een collegebesluit primair richten op 
gebouwen en buitenruimte. Dit neemt niet weg dat los daarvan allerlei acties al lopen, zoals 
toegankelijkheid van informatie 

 
11. Zijn er nog (andere) zaken/tips rondom het Verdrag die u graag wilt meegeven? 
 

• Behoefte aan informatie over hoe je met inwoners en buurten het gesprek kunt aangaan. 
Zijn er voorbeeld van gemeenten die hun inwoners wijzen op wat zij individueel en samen 
kunnen betekenen in het kader van het VN-verdrag. 

• Behoud de focus op de (lokale) behoeftes van ervaringsdeskundigen. Van daaruit moet de 
focus op onderwerpen komen en niet vanuit een landelijke focus. Het een hoeft het ander 
niet uit te sluiten: die landelijke focus maakt wel weer dat Natuurmonumenten inzet op 
meer toegankelijke natuur. Een mooie ontwikkeling. 

• De basis is vrij dun, zowel van belangenbehartigers (gehandicaptenraad) als vrijwilligers. 
Waardoor het betrekken van de doelgroep bij de uitvoering een zware wissel kan trekken op 
een beperkt aantal personen. 

• De basis is vrij dun, zowel van belangenbehartigers (gehandicaptenraad) als vrijwilligers. 
Waardoor het betrekken van de doelgroep bij de uitvoering een zware wissel kan trekken op 
een beperkt aantal personen. 

• De concentratie van ondersteuning zal vooral liggen op de gemeenten die helemaal nog geen 
beleid hebben ontwikkeld. Bewustwording blijft belangrijk! 

• de VNG moet soms de belangen van de gemeenten behartigen, bij het ministerie, de minister 
en ook de kamer, zoals in het geval van de bouwregelgeving. Het is mogelijk dat de VNG in 
dat soort situaties niet 1-1 samenwerkt met de collega's van VWS. 
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• Gemeentes zitten soms in verschillende fases van het werken aan beleid en een lokale 
inclusie agenda. De koplopers zijn al een heel eind, maar er zijn ook gemeenten die nog 
moeten beginnen. En dan nog de gemeenten die hier tussenin zitten. Mogelijk is het een idee 
om juist gemeenten die nog aan de slag moeten ook met elkaar te verbinden. Mogelijk wordt 
het wiel iets te vaak opnieuw uitgevonden. 

• Het Platform gehandicapten Sint Anthonis heeft een hele waardevolle rol gehad in het 
creëren van urgentiegevoel en draagvlak bij de politiek/gemeente. Dit is een belangrijke 
randvoorwaarde. Ze hebben hierin ook regie en eigenaarschap getoond. 

• Het VN-verdrag gaat over zoveel levensgebieden en onderwerpen, voor gemeenten is het 
lastig om te focussen en alles lijkt even belangrijk. Ik denk dat vooral hulp bij het krijgen van 
focus van belang is. Er zijn verder nog weinig wettelijke verplichtingen die helpen om focus 
aan te brengen. 

• In hoeverre is er vanuit VNG afstemming (geweest) met de lokale rekenkamercie? 

• Je moet er alles aan doen je gemeente zo toegankelijk mogelijk te maken. Dat doe je met alle 
inwoners met alle scala aan beperkingen die er zijn. Probeer gebruik te maken van iedereen 
hun mogelijkheden kennis en ervaringen. 

• "Landelijk is een impuls nodig om regionaal een aantal zaken voor elkaar te krijgen:-
 Aanpassing Bouwbesluit: aanscherping regelgeving is nodig om gebouwen en woningen 
toegankelijk te maken. Initiatief en bereidheid in de markt ontbreekt.- Toegankelijke 
openbare toiletten: regelgeving en budget is nodig om dit te realiseren.- Subsidie: een 
financiële impuls is nodig om ook verenigingsgebouwen, speeltuinen, niet in eigendom van 
gemeenten toegankelijk te maken." 

• Landelijk opererende organisaties (bv MKB toegankelijk en vakbonden) hebben wel aandacht 
voor het onderwerp, maar de vertaling naar lokaal niveau komt niet altijd uit de verf. 

• Nadrukkelijk wordt steeds de inclusie-agenda gepromoot. Wij hebben er vooralsnog voor 
gekozen om binnen elk beleidsveld dit onderwerp een plek te geven.Daarbij heeft de 
gemeenteraad voor deze raadsperiode 'Inclusie' (in de breedste zin des woords) als A-dossier 
- is extra raadsaandacht - gekozen. Dit betekent hopelijk ook extra acties op dit onderdeel. 

• Nee. Ik vind dat het project al erg veel hulp biedt. 

• Neen. Het ontbreekt vooralsnog aan politiekdraagvlak/urgentie om  op basis van een 
inclusieagenda aan de naleving van de ratificatie van het verdrag te gaan werken. 

• ook werken aan interne bewustwording en draagvlak is van groot belang voor welslagen / 
uitvoering VN-verdrag 

• Soms was het lastig om de gestelde vragen goed te beantwoorden. Ik weet nog niet op elk 
beleidsterrein in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van het VN verdrag. Hier wordt ik wel 
steeds meer bekend mee. Verder is er in veel beleidsplannen het woord inclusie opgenomen. 
Het komende jaar zal duidelijk worden hoe hier verder vorm aan wordt gegeven. 

• Tot nog toe is iedereen erg gemotiveerd om aan de slag te gaan met inclusie in Hardenberg, 
maar wat kennis van het VN-verdrag Handicap op juridisch vlak is gewenst. 

• Visie op breed inzetten inclusie beleid dan wel focus op mensen met een beperking. 

• Vooral de uitwisseling van goede voorbeelden heb ik het afgelopen jaar als plezierig ervaren. 

• Wij kiezen voor een pragmatische aanpak. Intern het goede voorbeeld geven. Bij alle 
collegeadviezen is ruimte om aan te geven in hoeverre het advies rekening gaat houden met 
inclusiviteit. 
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Onderstaande gemeenten hebben deelgenomen aan de peiling implementatie VN-verdrag Handicap 
2020 
 

Aalsmeer 
Albrandswaard 
Almere 
Alphen aan den Rijn 
Alphen Chaam 
Altena 
Amersfoort 
Amstelveen 
Amsterdam 
Arnhem 
Baarle- Nassau 
Baarn 
Barendrecht 
Barneveld 
Beek 
Beesel 
Bergen op Zoom 
Bergen 
Berkelland 
Beuningen gld 
Breda 
Bronckhorst 
Brunssum 
Castricum 
Dantumadiel 
De Bilt 
Den Haag 
Den Helder 
Deventer 
Diemen 
Doesburg 
Doetinchem 
Drimmelen 
Duiven 
Ede 
Eersel 
Eindhoven 
Emmen 
Ermelo 
Gemert-Bakel 
Gennep 
Gilze en Rijen 
Goeree-Overflakkee 
Gooise Meren 
Gorinchem 

Gouda 
Groningen 
Haarlem 
Haarlemmermeer 
Hardenberg 
Heerenveen 
Heerlen 
Heiloo 
Hellendoorn 
Helmond 
Hengelo 
Hilversum 
Hoogeveen 
Huizen 
Hulst 
Kampen 
Kapelle 
Katwijk 
Kerkrade 
Krimpen aan den IJssel 
Landerd 
Langedijk 
Leeuwarden 
Leiden 
Leidschendam-Voorburg 
Leusden 
Lingewaard 
Loon op Zand 
Maastricht 
Meerssen 
Meierijstad 
Meppel 
Middelburg 
Midden-Drenthe 
Mook en Middelaar 
Nijmegen 
Noardeast-Fryslân 
Noord Beveland 
Noordenveld 
Noordoostpolder 
Nunspeet 
Ooststellingwerf 
Oude IJsselstreek 
Ouder-Amstel 
Peel en Maas 

Putten 
Reusel-De Mierden 
Ridderkerk 
Roerdalen 
Roermond 
Rotterdam 
Rozendaal 
Schouwen-Duiveland 
s-Hertogenbosch 
Sint Anthonis 
Sittard-Geleen 
Someren 
Son en Breugel 
Steenwijkerland 
Stichtse Vecht 
Terneuzen 
Terschelling en Vlieland 
Tilburg 
Twenterand 
Uitgeest 
Utrecht 
Utrechtse Heuvelrug 
Veenendaal 
Veere 
Veldhoven 
Venlo 
Venray 
Vlissingen 
Vught 
Waalre 
Waalwijk 
Wageningen 
Wassenaar 
West Betuwe 
Westerkwartier 
Westervoort 
Wijchen 
Wijk bij Duurstede 
Winterswijk 
Zaanstad 
Zeist 
Zoetermeer 
Zoeterwoude 
Zwartewaterland 
Zwijndrecht 
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