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 Betreft: Advies lokale inclusie agenda Vught 2019 – 2021 

 

 

Geachte College, 

Onlangs ontvingen wij het concept Lokale inclusie agenda Vught 2019 t/m 
2021 onder de titel “onbeperkt meedoen”, met het verzoek hierover een 
advies uit te brengen. 

Graag vragen wij dan ook uw aandacht voor het volgende: 

Sinds de ratificering van het VN-verdrag voor de rechten van personen met 
een beperking (het VN-verdrag handicap) rust op de gemeenten de opdracht 
te komen tot een plan om drempels weg te nemen die de maatschappelijke 
participatie van mensen met een beperking in de weg staan.  Genoemd VN-
verdrag beoogt een inclusieve samenleving tot stand te brengen waaraan 
iedereen kan deelnemen. Dat maakt het thema van lokale inclusie bij uitstek 
geschikt om integrale beleidsontwikkeling te bewerkstelligen waarbij, zo 
mogelijk, alle regelgeving op het sociale domein is betrokken.   

Het is goed te zien dat de gemeente Vught een inspanning heeft verricht om 
te komen tot een lokale inclusie agenda waarin bovengenoemde doelstelling 
wordt geconcretiseerd. Een en ander is gestart met een nulmeting die in 
2018 is uitgevoerd door Zet.  Al in de eerste gesprekken met 
ervaringsdeskundigen en met leden van de adviesraad sociaal domein is 
gemeld dat de bouwstenen voor een inclusief beleid zoals die door Zet in hun 
analyse werden gemeld, moeilijk SMART zijn te maken.  

Daarom is het positief dat vanuit de gemeente alsnog een poging is gedaan 
om deze bouwstenen te concretiseren waarbij reeds lopende activiteiten 
binnen het Vughtse sociale domein een prominente rol spelen c.q. zijn 
ingebed. Toch moet helaas worden geconstateerd dat de pogingen van de 
gemeente niet altijd een effectieve SMART basis bieden om de lokale inclusie 
agenda en de evaluatie ervan tot een succes te kunnen maken.  

De lokale inclusie agenda omvat een periode van twee jaar waarvan 
inmiddels bijna een half jaar is verstreken. Wij constateren dat in het 
aangeleverde concept er niet of nauwelijks aandacht is geschonken aan de 
coördinatie van de activiteiten op het gebied van inclusie. (Naar verluidt 
heeft er binnen de gemeentelijke organisatie een zgn. “reality check” 
plaatsgevonden. Hiervan zijn ons de resultaten niet bekend en derhalve kan 
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in dit advies geen rekening worden gehouden met de uitkomsten van deze 
exercitie).  

Hoewel de ontwikkeling naar een inclusieve samenleving een proces is van 
lange adem en in 2021 voor het eerst zal worden geëvalueerd, is coördinatie 
van essentieel belang. Wij adviseren u dan ook de coördinatie van 
activiteiten zodanig te organiseren dat een aanspreekpunt voor alle 
betrokkenen wordt gecreëerd. 

Gezien de beperkte periode tot de eerste evaluatie pleiten wij er voor niet 
alle aktielijnen van het programma “onbeperkt meedoen” tegelijkertijd ter 
hand te nemen en de inspanningen te beperken tot die welke de participatie 
het meest prominent in de weg kunnen staan. Hoewel alle aktielijnen 
uiteraard van belang zijn adviseren wij u dus om pragmatische redenen, de 
periode tot de eerste evaluatie met name te richten op: 

- Bewustwording als algemene prioriteit: Stelselmatig aandacht vragen 
 voor drempels waar mensen met een beperking tegenaan lopen, door bv. 
 gerichte PR in uiteenlopende lokale media. 

- Werken en leren: toegankelijkheid tot educatieve activiteiten 
 bevorderen en aktief werkgelegenheidsbeleid, teneinde een zinvolle en 
 effectieve participatie te bewerkstelligen. Organiseren van passende 
 (individuele) ondersteuningsmaatregelen daarbij.  

- Wonen; waarbij het streven gericht zou moeten zijn om in ieder 
 bouwplan quota op te nemen voor huisvesting van mensen met een 
 beperking, 

- Inkomen; waarbij de mogelijkheid wordt gecreëerd kleine 
 neveninkomsten te accepteren zonder financiële consequenties voor bv. 
 een bijstandsuitkering. 

  

Vervolgens graag uw aandacht voor het volgende: 

De Wmo, gaat zoals u weet, over het beschermen en realiseren van de 
participatie van kwetsbare groepen. Gemeenten zijn actief bezig met dit 
thema en gebruiken (in een aantal gevallen) het VN-verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap voor het Wmo-beleid. Bepaalde 
Wmo voorzieningen (zoals bv. collectieve voorzieningen maar ook 
individueel maatwerk) zijn immers van belang voor een inclusieve 
samenleving omdat zij betrokkenen in staat stellen effectief in de 
samenleving te participeren. Het Wmo beleid bevat dus handvatten voor de 
discussie over inclusie, maar de samenhang met het Wmo beleid wordt in het 
aangeleverde concept gemist. Wij adviseren u een en ander te betrekken bij 
de totstandkoming van de lokale inclusie agenda.  
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Tot zover onze adviezen. Gezien het verloop van voortraject bij de 
totstandkoming van de concept lokale inclusie agenda, gaan wij ervan uit dat 
ook het vervolg met eenzelfde zorgvuldigheid zal verlopen. Uiteraard zijn wij 
graag bereid een bijdrage aan de discussie te leveren.  

 

Met vriendelijke groet, 

  

 

René van Vugt, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


