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Onderwerp

: Inclusie

Voorgestelde beslissing:
1. Beleidsplan Inclusie vaststellen
Aanleiding
Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-Verdrag Handicap van kracht. Dit verdrag legt de rechten van mensen
met een beperking vast. Hierin staat de ambitie ervoor te zorgen dat mensen met een beperking op voet van
gelijkheid met anderen kunnen meedoen aan de samenleving.
Wat wordt met beslissing bereikt
 Met deze beslissing wordt meer en beter uitvoering gegeven aan het realiseren van een inclusieve
samenleving.
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1
Een inclusieve samenleving zorgt er voor dat alle inwoners op alle levensgebieden volwaardig
meedoen of mee kunnen (blijven) doen in de samenleving.
Dit plan draagt meer en beter bij aan inzetten op inwoners hun kwaliteiten en de wijze waarop zij een
bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. ‘Iedereen doet mee’. Het versnelt het vormen van een
gemeente waar mensen omzien naar elkaar en hun omgeving, waar mensen hun eigen
verantwoordelijkheid nemen en problemen oplossen. Een gemeente waarin het prettig wonen is en
inwoners zich betrokken voelen en daar naar handelen.

a.

1.2

Het sluit aan op en maakt de eerder geformuleerde visie van de gemeente explicieter.
In eerder beleid is aangegeven dat we staan voor een gemeente waarin iedereen meedoet. Dit
beleidsplan is explicieter. Ook inwoners met een lichamelijke, psychische, verstandelijke,
zintuigelijke beperking of een beperking die een financiële of culturele (taal of
familieomstandigheden) achtergrond kunnen volwaardig meedoen.

1.3

Het sluit aan op en maakt eerder geformuleerde missie van de gemeente explicieter
In eerder beleid is aangegeven dat we gaan voor een gemeente waarin iedereen zelfredzaam is. Dit
beleidsplan is explicieter. De gemeente Oude IJsselstreek staat voor een gemeentelijke organisatie
die zo handelt dat inwoners zelf de verantwoordelijkheid en regie hebben over het eigen leven. Een
gemeente die belemmeringen wegneemt als blijkt dat deze belemmeringen inwoners met een
beperking tegenhoudt om mee te kunnen doen.

1.4

Het beleidsplan is doel- en resultaatgericht, het maakt inzichtelijk wanneer we geslaagd zijn
Om een inclusieve samenleving te worden is het belangrijk dat iedereen daar vorm aan geeft. Dit is
niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente. Samen met de inwoners, scholen, bedrijven,
lokale maatschappelijke organisaties, verenigingen en ervaringsdeskundigen gaan we er aan
‘bouwen’. Het beleidsplan beschrijft de bouwstenen zodat duidelijk is wat er mee bedoeld wordt en
waaraan je kunt zien of we daarin geslaagd zijn.

1.5

Er wordt uitvoering gegeven aan het VN-Verdrag
Dit VN verdrag helpt de mensenrechten van mensen met een beperking te bevorderen, te
beschermen en te waarborgen. Nederland heeft dit VN verdrag ook ondertekend. In 2016 is dit VN
verdrag ingegaan. Het College voor de Rechten van de Mens controleert of Nederland zich aan de
afspraken houdt.

Kanttekeningen
Met alleen vaststellen van dit beleidsplan zijn we er nog niet.
De beleidsplan vraagt om bewustwording van iedereen. Inclusief beleid maken vraagt aanpassing
van onze werkwijze. Inclusie raakt alle domeinen en uitvoeringsbeleid schrijven kost tijd. Om die
reden is er voor gekozen om in 2018 de Quickscan uit te voeren en de norm voor het komende jaar

te bepalen. Nu al kan er voor 2019 ingespeeld worden op de komst van uitvoeringsplannen Inclusie
in alle programmalijnen.
b.

Dit is nieuw (programma overstijgend) beleid, benodigde middelen komen uit aparte budgetten
We streven er naar dat inclusief beleid, inclusie en dus een inclusieve samenleving gemeengoed
wordt. Deze kosten zijn niet begroot. Idealiter dient dit budget geïntegreerd te worden in wat er al is.
Uit praktische overwegingen worden de kosten, voor nu, gedekt uit het reserve Sociaal Domein.
Gelet op de impuls die we willen geven aan Inclusie krijgt dit een eigenstandig positie in de komende
begroting.
Kosten, baten, dekking
De geschatte €20.000,- worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein en valt daarmee onder programma 2.
Inclusie krijgt een eigenstandig positie in begroting.
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