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Onderwerp: 

Procesgang concept beleidsbrief over inclusie. 

Kennisnemen van: 

De procesgang rondom de concept beleidsbrief over inclusie. 

Inleiding: 

Op de toezeggingenlijst aan de raad staat dat u geïnformeerd wordt over het onderwerp Inclusie. In deze 
RIB staat de procesgang rondom dit onderwerp beschreven. 

Kernboodschap: 

Inclusie betekent dat iedereen, in elke situatie en omstandigheid een rol kan vervullen, passend bij de 
behoefte van de persoon en van de maatschappij. 'Uitval' in de samenleving moet zoveel mogelijk beperkt 
worden. De tendens naar inclusie, cq. een meer inclusieve samenleving komt oorspronkelijk vanuit de 
Verenigde Naties. In 2006 is het 'verdrag voor de rechten van mensen met een beperking' opgesteld door 
de V N . In dit verdrag zijn 22 standaardregels opgesteld die door landen gebruikt kunnen worden om 
mensen met een handicap gelijke kansen in de samenleving te bieden. Nederland heeft dit verdrag 
ondertekend en wil inclusie op drie manieren inrichten: 

1. Wetten en regels moeten zo veranderd worden zodat die voldoen aan het V N verdrag. 
2. Gemeenten, organisaties voor zorg en welzijn, bedrijven en scholen moeten zelf ook hun regels 

veranderen om te zorgen dat er voor iedere burger een plek is. 
3. Mensen met een beperking moeten zelf hun stem en verhaal (kunnen) laten horen om het belang 

van het VN verdrag te benadrukken en aan te geven wat er nodig is om de gestelde doelen in het 
V N verdrag te realiseren. 

Gelet op punt 2 heeft de gemeente Woerden zich georiënteerd op het onderwerp inclusie. Dit resulteerde in 
een concept beleidsbrief over dit onderwerp. 

De concept beleidsbrief over inclusie is in het najaar van 2013 besproken in het college van BenW, maar 
niet vastgesteld. Bij nader inzien bleek het niet opportuun om een nieuw inhoudelijk element aan de 
discussie rond de transformatie van het sociaal domein toe te voegen. 



Gelet op het belang van het onderwerp vanuit de Wmo is de Wmo-raad op voorhand om advies gevraagd. 
Dit advies is in december 2013 binnengekomen. Met de Wmo-raad is afgesproken dat het advies, in een 
eventueel vervolg op de discussie over inclusie meegenomen zal worden.. 
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