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Aan het college

Cc raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van Progressief Woerden inzake Iedereen doet mee. Conform het RvO dient het 

college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 22 augustus a.s.), het is echter mogelijk dat de beantwoording 

vanwege het reces langer duurt, zie ook de brief van het college van 22 juli.

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | raadsadviseur | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden

T 0348  428 619 | E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



 

Artikel 42 vragen – Doet iedereen al mee? 

 

Progressief Woerden hecht veel belang aan de voortgang van Iedereen doet mee . 

In 2018 stelden we hier al vragen over en uit de beantwoording bleek dat de routekaart (verschenen mei 

2017) daadwerkelijk vertraging opliep. Op dat moment werd ook aangekondigd dat er een aftrap zou 

worden gegeven met een bijeenkomst met minister Hugo de Jonge, dat er een werkgroep zou worden 

gestart en dat er een plan van aanpak zou worden opgesteld. 

 

Vlak daarna zijn inderdaad de werkgroep bijeengekomen, is de aftrap geweest en is ook het Plan van aanpak 

opgesteld met daarin de doelen en voornemens met betrekking tot activiteiten. 

Het jaarverslag afgelopen juni gaf aan dat er op allerlei terreinen achterstand was op de voortgang van 

Iedereen doet mee . Tijdens de bespreking is ons verzekerd dat dit niet betekende dat de gemeente niet 

meer zou kiezen om deze ambitie verder uit te voeren. En dat de raad snel geïnformeerd zou worden 

middels een rib.  

 

Deze onlangs verschenen raadsinformatiebrief informeert ons uitgebreid over de interne processen binnen de 

ambtelijke organisatie. Op zich is het een goede zaak dat binnen de ambtelijke organisatie bewustzijn en 

kennis komt van inclusie. Wij missen echter informatie over de voortgang van de ambities binnen de 

gemeente zelf en de inwoners. Want daar draait het ons inziens wel om: dat in onze gemeente Woerden 

iedereen mee kan doen ongeacht beperking, sekse, huidskleur, leefstijl, geaardheid, opvatting of welke 

andere persoonlijke kenmerken dan ook. 

 

Ondanks de zeker goede zaken die uit de laatste raadsinformatiebrief blijken (we zijn blij verrast met wat we 

lezen over de verschillende routes) hebben toch een aantal vragen aan het college: 

 

1. Er lijkt veel focus te liggen op de interne organisatie.  

a. Klopt dat? En zo ja: wat maakt dat deze focus is gekozen?  

  

2. In de laatste rib staat de voortgang met betrekking tot de inclusieve werkvloer. Ook hier lijkt veel focus 

te liggen op de interne organisatie? 

a. Klopt dat? En zo ja wat maakt dat hiervoor wordt gekozen?  

b. Als het (wellicht terecht) zo van belang is om de interne organisatie meer bewust te maken van 

inclusie vroegen wij ons af wat er concreet wordt gedaan aan het meer inclusief maken van het 

personeelsbestand zelf. Wordt er ook actief een inclusief personeelsbeleid gevoerd ten aanzien 

van werving en selectie? 



 

c. Zijn er specifieke redenen of belemmeringen om met Woerdense ondernemers meer actief vorm 

te geven aan Inclusie op de werkvloer?  

d. Welke inspanningen zijn er wel geweest met de ondernemers de afgelopen periode (tussen 

oktober 2018 en nu) Er komt na de zomer ruimte voor de volgende stap. Wat is die stap? 

 

3. Wat is er bekend over initiatieven en activiteiten binnen de Woerdense samenleving zelf als het gaat om 

inclusie? Bij ons zijn initiatieven bekend als het gebarencafé en coming out Woerden.  

a. Zijn er meer van dergelijke acties?  

b. In hoeverre en op welke wijze ondersteunt en stimuleert de gemeente dit soort initiatieven van 

inwoners zelf? 

c. Juist het delen van dergelijke stimulerende voorbeelden werd in het plan van aanpak genoemd 

met de nadruk op Doen . Op welke wijze worden deze voorbeelden gedeeld en gestimuleerd?  

 

4. Hoe staat het met de voortgang van de werkgroep Iedereen doet mee ? Naar wij weten is er na de 

eerste keer geen vervolg geweest.  

a. Klopt het dat deze werkgroep geen bijeenkomst meer heeft gehad?  

b. Wat is de visie van het college op belang en functie van deze werkgroep?  

c. In de rib plan van aanpak werd het belang van de adviesfunctie van inwoners juist benadrukt. 

Wordt deze visie nog onderschreven en zo ja: waar blijkt dat uit?  

d. Op welke wijze worden inwoners nog meer betrokken bij de voortgang van de routekaart cq 

plan van aanpak? 

 

5. Wij meenden te hebben gehoord dat er een speciale communicatieadviseur zou komen voor de 

gemeente.  

a. Klopt dat? En zo ja: wat is daarvan de stand van zaken? 

 

6. In de laatste rib wordt gesproken over de nieuwsbrief iedereen doet mee  waarop men zich kan 

abonneren. Wij hebben deze nieuwsbrief nog nooit gezien?  

a. Is er al een editie verschenen? Zo ja, dan ontvangen wij die graag. Zo nee: wat is de stand van 

zaken hierin? 

 

7. Onlangs was de opening van het Westdampark. Een leuk en best groot publieksevenement. Terecht 

waren er daarom mobiele toiletten. Wat opviel is dat er echter geen aangepast toilet was. Mensen met 

een rolstoel moesten met extra hulp elders toiletteren.  



 

a. Wat maakt dat er geen aangepast toilet was?  

b. Wat is de visie van het college op het belang van de aanwezigheid van aangepaste toiletten op 

evenementen waar een toiletvoorziening aanwezig is?  

c. Wat zijn overigens de acties ten aanzien van cultuur, recreatie en horeca? (we lezen daar geen 

nadere informatie over in de laatste Rib) 

 

8. In eerdere besprekingen met de raad is ook specifiek ingegaan op het thema veiligheid. Om te zorgen 

dat iedereen meedoet is het als eerste zaak dat iedereen ook mee durft  te doen. Ook in het 

regenboogstembusakkoord wordt veiligheid als een van de belangrijkste aandachtspunten genoemd bij 

LHBT-vriendelijk beleid. Wij missen in de laatste Rib, en overigens ook in eerdere informatiebrieven, de 

ambities van de gemeente op dit beleidsterrein. Behalve de PGA wordt er eigenlijk geen aandacht 

besteed aan inclusie op het terrein van veiligheid.  

a. Herkent het college deze constatering?  

b. Deelt het college onze visie op het belang van een veiligheid?  

c. Welke activiteiten worden op dit terrein wel ondernomen?  

 

9. In de rib staat dat het grootste deel van de stemlokalen inmiddels toegankelijk is voor iedereen. 

Uiteraard zijn wij daar blij mee! 

a. Wat is het plan voor de plekken waar dit nog niet het geval is?  

b. Wij vroegen ons daarnaast af of het wellicht een idee is om ook mensen met een beperking in 

te schakelen cq op te leiden om mee te werken op het stembureau. Wat is de visie van het 

college op dit idee? 

 

10. Voor het hele plan was in de vorige collegeperiode een investering uitgetrokken van € 120.000 voor 

2018 en 2019 met een verzoek voor budgetoverheveling.  

a. Hoe staat het met de besteding van die middelen?  

b. Hoe borgen we de voortgang als de investering straks is opgebruikt?  

c. Is de verwachting van het college dat iedereen doet mee  dan voldoende is ingebed of is een 

nieuw plan dan gewenst? 

 

20 juli 2019 

 

Coby Franken 

Progressief Woerden 
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