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Samenvatting
Deze ledenbrief informeert u over de verplichting om te werken aan de implementatie van het VNVerdrag inzake rechten van personen met een handicap, en het opstellen van een Lokale Inclusie
Agenda.
Centraal staat de VNG-handreiking Lokale Inclusie Agenda. Onlangs verscheen ook een
verdiepingsbundel ‘Organiseer ervaringsdeskundigheid’. Gemeenten die actief werken aan het VNVerdrag Handicap roepen we op het manifest Iedereen doet mee! te ondertekenen.
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Geacht college en gemeenteraad,
Nederland heeft In 2016 het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
(hierna: VN-Verdrag Handicap) geratificeerd. Om uitvoering te geven aan dit verdrag is het
ministerie van VWS het programma Onbeperkt meedoen gestart. In dit programma VWS samen
met bestuurlijke partners: de VNG, VNO-NCW/MKB Nederland en de Alliantie VN-Verdrag
(bestaande uit gehandicapten- en belangenorganisaties). De VNG ondersteunt gemeenten bij de
implementatie via het project Iedereen doet mee!
In deze ledenbrief informeren wij u over de verplichting tot het opstellen van een Lokale Inclusie
Agenda, onze handreiking hiervoor, aanvullende producten en het manifest Iedereen doet mee!

Wettelijke verplichting Lokale Inclusie Agenda
Met de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap is aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de
verplichting toegevoegd om in het periodiek plan op te nemen hoe de gemeenteraad uitvoering
geeft aan het verdrag. In de Tweede Kamer is afgesproken dat het de voorkeur verdient deze
periodieke plannen samen te voegen tot één integraal plan voor het hele sociaal domein.
Tegelijkertijd stelt het Besluit toegankelijkheid dat alle sectoren, dus ook de overheid, een actieplan
moeten maken waarin zij aangeven hoe zij werken aan de geleidelijke verwezenlijking van de
algemene toegankelijkheid, dus ook buiten het sociaal domein. Deze handreiking kunt u gebruiken
als basis voor een actieplan Lokale Inclusie Agenda, waarin u samen met mensen met een
beperking uitwerkt hoe uw gemeente de verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid (een
“inclusieve samenleving”) wilt bereiken.
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Handreiking Lokale Inclusie Agenda
De Handreiking Lokale Inclusie Agenda is tot stand gekomen door middel van meerdere sessies
met ervaringsdeskundigen en beleidsmedewerkers. Ook de Alliantie VN-Verdrag was nauw
betrokken bij de ontwikkeling. Door de nauwe samenwerking geeft de VNG invulling aan het credo
van het VN-Verdrag Handicap: niets over ons, zonder ons.
De handreiking biedt houvast aan inwoners, ambtenaren, bestuurders en raadsleden die in hun
gemeente stappen willen zetten in de inclusieve samenleving. De handreiking bestaat uit drie
onderdelen:
-

de Routekaart, die beschrijft hoe u het maken van een Lokale Inclusie Agenda kunt
aanpakken;
de Index, die beschrijft welke onderwerpen in de Agenda aan bod komen,
de Toelichting, die ingaat op de verplichting van de Lokale Inclusie Agenda.

Verdieping: inspiratiebundel Organiseer ervaringsdeskundigheid
Eén stap uit de routekaart is de stap Organiseer ervaringsdeskundigheid. Het is van belang om het
uitgangspunt niets over ons, zonder ons in iedere stap van het proces tot zijn recht te laten komen.
En dat hiervoor ruimte is voor alle mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische
kwetsbaarheid. Omdat dit een essentiële stap is, hebben we hierover een inspiratiebundel
gepubliceerd. Deze bundel is opgebouwd uit interviews met beleidsmedewerkers en
ervaringsdeskundigen uit gemeenten waar al wordt samengewerkt. Zij delen hun ervaringen; zowel
tips als knelpunten.
Daarnaast heeft de VNG meegewerkt aan de handreiking Samenwerking adviesraden en
gemeenten: partners in participatie, die dieper ingaat op de rol van adviesraden en hun rol bij het
aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.
Manifest Iedereen doet mee!
De 25 gemeenten die sinds april 2018 een koplopergroep vormen, hebben vorig jaar een manifest
opgesteld. Hierin staat hoe zij invulling geven aan het VN-Verdrag Handicap en werken aan een
inclusieve samenleving. Er is een beweging gaande van steeds meer gemeenten die willen dat
iedereen, ook hun inwoners met een beperking, mee kan doen. Om die beweging zichtbaar te
maken, roepen we alle gemeenten die hier actief aan werken op om het manifest te ondertekenen.
En zich zo aan te sluiten bij een netwerk dat ervaringen deelt, van elkaar leert en elkaar inspireert,
en zo de inclusieve samenleving steeds een stapje dichterbij te brengen.
Kijk voor meer informatie en contact over het VN-Verdrag Handicap en hoe gemeenten hier
uitwerking aan kunnen geven op: www.vng.nl/iedereen-doet-mee.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Algemeen directeur
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