
 

 

 
Motie opstellen lokaal inclusiebeleid 
 
De gemeenteraad van Woerden, vergadering bijeen op 24 maart 2016, 

 
constaterende dat: 
  

- de Tweede Kamer heeft ingestemd met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap (hierna VN Verdrag);  

- gemeenten de verplichting krijgen lokaal inclusiebeleid in- en uit te voeren;  
- gemeenten ook verplicht worden in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet 

en de Wmo te beschrijven hoe zij willen meewerken aan de uitvoering van het VN 
Verdrag, 

 
overwegende dat: 
 

- in het collegeprogramma is opgenomen dat “iedereen telt”; 
- het niet meer dan normaal is dat mensen die minder valide zijn even eenvoudig een  

locatie kunnen betreden als ieder ander; 
- in het vastgestelde Beleidskader Sociaal Domein van de gemeente weliswaar het 

streven naar een inclusieve maatschappij wordt genoemd, maar niet de verplichting 
tot lokaal inclusiebeleid is opgenomen, noch mogelijke implicaties als niet aan de 
verplichting wordt voldaan, 

 
verzoekt het college: 
 

- in de richting van de raad in een stappenplan aan te geven hoe en op welke termijn 
de gemeente wil voldoen aan de uitwerking van het VN Verdrag op het Sociaal Do-
mein en terreinen waarop het VN Verdrag betrekking heeft; 

- dit stappenplan op te stellen en uit te werken in overleg met de doelgroep en hun or-
ganisaties; 

- de raad vóór 1 september 2016 een voorstel te doen voor aanpassingen dan wel toe-
voegingen aan tenminste het bestaande Beleidskader Sociaal Domein, met een plan 
van aanpak en een financiële uitwerking, 

  
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ruud Niewold, D66 
Marieke van Noort, Progressief Woerden 
 
 
 
 
 
Zie volgende pagina voor een nadere toelichting. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Nadere toelichting 
 
Op 21 januari 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen voor de Rijkswet 
houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Ver-
drag inzake de rechten van personen met een handicap (33 992 (R2034). 
De ratificatie heeft verplichtende consequenties voor gemeenten. Zij moeten onder meer 
streven naar 100% toegankelijke stemlokalen.   
 
Ondergetekende(n) wil(len) dat de gemeente zich bewust is van de implicaties, deze vertaald 
in gemeentelijk beleid in het sociaal domein en aanpalende terreinen en daarover helder 
communiceert. Het is de bedoeling dat de uitkomsten van de gevraagde inventarisatie mee-
genomen kunnen worden in de begrotingsbespreking voor 2017. 
 
Voorgeschiedenis 
 
Bij de bespreking van het beleidskader Decentralisaties tijdens de vergadering van de com-
missie Welzijn op 5 juni 2013 vraagt de fractie van D66 het college om in een Raadsinforma-
tiebrief (RIB) aan te geven wat inclusie concreet inhoudt. De wethouder zegt een RIB toe. Uit 
de RIB van 8 april 2014 (RIB 14R.00108) blijkt dat een concept beleidsbrief over inclusie is in 
het najaar van 2013 besproken in het college van B en W, maar niet is vastgesteld.  
Daarmee is nog niet precies duidelijk wat de consequenties zijn van de ratificatie van het VN 
verdrag voor de diverse beleidsterreinen van de gemeente. 
 
NB 
http://www.aandachtvooriedereen.nl/aandacht-voor-iedereen/kennisdossier-vn-verdrag-
inzake-de-rechten-van-personen-met-een-beperking-4354.html  
 
http://www.utrecht.nl/images/DMO/ontwikkeling/PDF/Samenleving/Agenda_22/2010_22regel
s_VNstandaard.pdf 
 
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/nieuws/ratificatie-vn-
verdrag-gehandicapten-vng-reactie 
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