Technische vragen PvdA-GL inzake Lokale Inclusie Agenda
1. Kan er indicatief aangegeven worden voor welke activiteiten financiële
middelen beschikbaar gesteld gaan worden (met name in 2020 en 2021) en in
welke orde van grootte?
De realisatie van de lokale inclusie agenda kan voor een belangrijk deel
binnen de bestaande budgetten plaatsvinden. Denk hierbij aan het inzetten
van het opleidingsbudget voor de trainingen voor medewerkers, de uitvoering
van het project digitale toegankelijkheid en het communicatiebudget voor het
werken aan bewustwording. Daarnaast worden acties in de jaarlijkse
opdracht- en subsidieverlening aan maatschappelijke organisaties
meegenomen. Ook netwerkpartners als Ouderen Samen, Toegankelijk Vught
nemen een aantal activiteiten voor hun rekening (binnen de
subsidieafspraken). Maatregelen als de OV-opstapdagen, de Jongeren voor
elkaar pas en het onderzoek naar Automaatje, worden uit regionale en
provinciale middelen betaald.
Voor enkele specifieke activiteiten die niet binnen bestaande budgetten of
afspraken kunnen worden uitgevoerd, is een beperkt budget opgenomen in de
begroting (2019: 22.000, 2020 en 2021 ca 9000,=). Hieruit kunnen worden
bekostigd:
-

het opzetten van het lokaal testteam toegankelijkheid. Zet wordt
gevraagd de totstandkoming te begeleiden (2019), structurele
ondersteuning (2020/2021) krijgt een plaats in de opdracht aan Welzijn
Vught.

-

Schouwen van gebouwen. Nog in 2019 worden de gemeentelijke
gebouwen getoetst op toegankelijkheid. Afhankelijk van de wensen,
kunnen ook derden (de wijkpunten) worden getoetst op
toegankelijkheid.

-

Speciale acties om de bewustwording te bevorderen c.q. een impuls te
geven aan toegankelijkheid (zoals de Week van de toegankelijkheid,
workshops, kleine fysieke maatregelen).

2. Om dit programma te monitoren en te verzorgen is een coördinatie van
belang. Kan aangegeven worden hoe daarin voorzien gaat worden?
Al in de voorbereiding van de agenda is gezorgd voor draagvlak bij alle
partijen/organisatieonderdelen die een of meer acties voor hun rekening
nemen. Daarmee is de basis gelegd voor een goede uitvoering en is
beperkte coördinatie noodzakelijk. Deze coördinatie zal liggen bij het MT
en bij de afd. Ontwikkeling. Overigens blijkt dat diverse partijen al
“voorsorteren” op de lokale inclusie agenda. Zij pakken hun rol voortvarend
op, bijv. Toegankelijk Vught/Ouderen Samen.

