
 
 

 
 
 
 

Motie: Lokale Inclusie Agenda 
 
Onderwerp: Inclusie 
 
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde. 
 
Indiener(s): Jan Vesters (SP) 
 
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 2 juli 2020, 
 
Constaterende dat: 

1. Er in de gemeente Oude-IJsselstreek in het kader van het betreffende VN- verdrag in juni 
2018 een beleidsplan Inclusie is vastgesteld met daarin de ambitie opgenomen ervoor te 
zorgen dat mensen met een beperking op voet van gelijkheid met anderen kunnen meedoen 
in de samenleving; 

2. Er in dit beleidsplan een tiental bouwstenen zijn opgenomen, zodat meetbaar wordt wanneer 
dit beleid geslaagd is;  

3. In juni 2019 een nulmeting op het beleid is uitgevoerd met een zestal aanbevelingen; 
4. De aanbevelingen op de 0 meting nog niet zijn uitgewerkt; 
5. De nulmeting onvoldoende breed is uitgevoerd omdat inwoners met een 

lichamelijke,psychische, verstandelijke (hieronder ook een grote groep inwoners met een licht 
verstandelijke beperking), zintuigelijke beperking of een beperking met een financiële of 
culturele (taal of familieomstandigheden) achtergrond, niet of onvoldoende hierbij betrokken 
zijn; 

  
Overwegende dat:  

1. Alle inwoners mee moeten kunnen doen in de samenleving en zo zelfstandig mogelijk 
moeten kunnen anticiperen; 

2. Het college en raad graag willen dat Oude IJsselstreek in 2023 een inclusieve gemeente is, 
meetbaar en aantoonbaar;  

3. Er ondanks de inspanningen op het gebied van Inclusie geen samenhangende integrale 
aanpak is;  

  
Verzoekt het college om 

a. Een inventarisatie te maken van wat er nodig is om mee te kunnen doen bij de genoemde 
inwoners en maatschappelijke organisaties;  

b. Een Lokale Inclusie Agenda op te stellen waarin de activiteiten per bouwsteen uit het 
beleidsplan Inclusie worden aangegeven met tijdspad van uitvoering;  

c. Een evaluatie te maken van de 5 stappen van het uitvoeringsprogramma, zoals in het 
beleidsplan is aangegeven;  

d. De commissie MO actief te betrekken bij het opstellen van de Lokale Inclusie Agenda; 
e. De Lokale Inclusie Agenda en de evaluatie voor december 2020 aan de raad voor te leggen; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Jan Vesters 
(fractie SP) 
 
 


