SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Lokale Inclusie Agenda
Aanleiding en overweging:
Het CDA heeft in de algemene beschouwingen van zowel 2018, 2019 als 2020 aandacht gevraagd
voor de totstandkoming en naleving van de Lokale Inclusie Agenda, een verplichting die voortkomt
uit de ratificatie van het VN-verdrag handicap. Het VN-Verdrag heeft als doel dat de wereld
toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. Dit wil zeggen, dat mensen met een beperking:


vrijelijk kunnen kiezen waar, met wie en hoe zij willen wonen en leven



de beschikking hebben over zorg en diensten die hen waar nodig ondersteunen bij het
participeren in de samenleving



net als iedereen toegang hebben tot informatie, producten, openbare voorzieningen,
maatschappelijke diensten, gebouwen en openbare ruimte

Sinds begin 2020 voldoet de gemeente Uden aan de zogenoemde Index van deze Lokale Inclusie
Agenda en is als zodanig ook opgenomen op de VNG website. In de gemeente Uden noemen we dit
‘bouwen aan de toekomst’ en er zijn al mooie resultaten behaald zoals het ‘gespikkeld wonen’ in de
Woonvisie en het ‘inclusief sporten’ in de Sportvisie.
Mede naar aanleiding van een artikel in VNG Magazine nr. 1 2021 ( https://vng.nl/artikelen/vnverdrag-handicap-iedereen-kan-meedoen) waarin gesproken wordt over het maken van een inclusie
plan, hebben wij de volgende vragen:
1.

Deelt het College de mening van het CDA dat er een veelvoud van namen is met betrekking tot
de uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda (‘Iedereen doet mee’, ‘Lokale Inclusie Agenda’,
‘Onbeperkt Meedoen!’) en dat de door Uden gekozen naam ‘Bouwen aan de toekomst’
verwarring oproept en niet representatief is voor het doel en de inhoud van de Lokale
Inclusie Agenda?

2.

Wanneer gaat de gemeente Uden de Lokale Inclusie Agenda uitwerken tot een concreet
inclusieplan?

3.

Op welke wijze kunnen inwoners van de gemeente Uden de uitvoering van de Lokale Inclusie
Agenda terugzien in het dagelijks leven en hun omgeving?

4.

Wordt het inclusieplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad en zo ja is het
mogelijk om dit nog te doen in uiterlijk het derde kwartaal van 2021? Zo nee, waarom niet?

5.

Is het College bereid om het dan goedgekeurde inclusieplan op te nemen in de Omgevingsvisie
en het daaropvolgende Omgevingsplan, beide voortvloeiend uit de Omgevingswet?

en verzoeken het College om deze schriftelijke vragen te beantwoorden vóór 8 april a.s.
(Commissievergadering Samenleving & Bestuur)
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 6-4-2021
1.

Wij zijn het met u eens dat de naam voor verwarring kan zorgen. De inhoud van het programma
‘Bouwen aan de Toekomst’ past wel bij het doel en de inhoud van Lokale Inclusie Agenda’s waar
de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op stuurt. De VNG heeft het programma
goedgekeurd als Lokale Inclusie Agenda en opgenomen in het landelijk overzicht.

2.

Er is voor gekozen om de Lokale Inclusie Agenda niet verder uit te werken in een inclusieplan.
Reden hiervoor is dat het programma ‘Bouwen aan de Toekomst’ door de VNG is goedgekeurd
als Lokale Inclusie Agenda en er daarmee feitelijk een inclusie aanpak ligt.

3.

Inwoners zien dit bijvoorbeeld terug in de Marktstraat in Uden, waar geleide lijnen zijn
aangebracht voor blinden en slechtzienden. In zwembad de Drie Essen waar een tillift is
aangebracht en in speeltuin De Wiebert, die toegankelijk is gemaakt voor kinderen met een
handicap.

4.

Gezien onze reactie op vraag 2. wordt geen nieuw inclusieplan ter besluitvorming voorgelegd
aan de gemeenteraad.
Wel leggen we uiterlijk in het 3e kwartaal de bouwstenen van de visie op zorg voor aan de raad.
Deze bouwstenen worden samen met de ASD’s voorbereid. De basis hiervan zijn werkbezoeken
aan de praktijk in beide gemeenten en het overleg met gebruikers.

5.

Op dit moment is er een intensieve samenwerking tussen sociaal en fysiek domein. Het stellen
van doelen en ambities voor 2022 en verder zien wij als een taak voor de nieuwe raad van de
gemeente Maashorst i.o. De vertaling van deze ambities naar de programma’s voor fysiek en
sociaal domein worden verwerkt in de omgevingsvisie, omgevingsplan en verdere onderdelen
van de omgevingswet.
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