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Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 
  
 

In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag aangaande de rechten voor mensen met een 
handicap geratificeerd.  
Met de ratificatie van dit VN-Verdrag is aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de verplichting 
toegevoegd om in een plan op te nemen hoe de gemeenteraad uitvoering zal geven aan het 
verdrag.  
Daarbij is aangegeven dat het de voorkeur verdient deze periodieke plannen samen te voegen tot 
één integraal plan voor het hele sociaal domein 
Het Besluit Toegankelijkheid stelt dat alle sectoren, dus ook de overheid, een actieplan moeten 
maken waarin zij aangeven hoe zij werken aan de geleidelijke verwezenlijking van de algemene 
toegankelijkheid, dus ook buiten het sociaal domein, om te komen tot een “inclusieve 
samenleving”.   
Uitgangspunt daarbij is dat dit in samenwerking met de ervaringsdeskundigen en partners 
plaatsvindt. 
 

Voor de lopende coalitie-periode is het Coalitieakkoord Nissewaard 2018-2022 “Samen voor 
elkaar!” opgesteld. 
In paragraaf 5.4 (Zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning) van dit Coalitieakkoord is de tekst 
opgenomen: 
“Er wordt gewerkt aan een lokale inclusieagenda. Wij wensen hiervoor als gemeente ook het 
Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid te ontvangen.” 
 

De termijn waarvoor het Coalitieakkoord is opgesteld loopt over minder dan een jaar af, waardoor 
op korte termijn activiteiten in gang zullen moeten worden gezet om invulling te geven aan het 
voornemen van het huidige College van B&W.  
 

Een Lokale Inclusie Agenda is ook voor de Adviesraad Sociaal Domein een belangrijk thema. 
Het opstellen en invullen van de Lokale Inclusie Agenda dient volgens de Adviesraad dan ook 
voortvarend te worden gerealiseerd. 
 

De Adviesraad adviseert op korte termijn activiteiten in gang te zetten die zullen leiden tot de 
beoogde en verplichte Lokale Inclusie Agenda.  
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De Adviesraad verzoekt u binnen redelijke termijn het volgende aan te geven: 
a. Welke uitgangspunten en prioriteiten hanteert het College van B&W in het kader van de 

Lokale Inclusie Agenda? 
b. Welke vorderingen zijn er al gemaakt bij opstellen van de Lokale Inclusie Agenda? 
c. Wat zijn de resultaten en effecten van de reeds uitgevoerde activiteiten in het kader van de 

Lokale Inclusie Agenda? 
d. Wat zijn de (verdere) plannen voor het opstellen en invullen van de Lokale Inclusie Agenda? 
e. Op welke wijze wordt dit georganiseerd en wat is hiervoor de planning? 
f. Wordt bij de ontwikkeling van de Lokale Inclusie Agenda gebruik gemaakt van de handreiking 

van de VNG met de daarin opgenomen index en routekaart? 
g. Op welke termijn kan naar verwachting het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid 

worden aangevraagd? 
  

De Adviesraad verzoekt vanaf heden nauw betrokken te worden bij de ontwikkeling van de Lokale 
Inclusie Agenda. 
 

De Adviesraad verzoekt u het onderhavige advies ook ter kennis te brengen aan de Raads-
commissie Sociaal Domein en de Gemeenteraad.  
 

De Adviesraad vertrouwt er op spoedig een schriftelijke reactie van u te mogen ontvangen. 
 
 

Met vriendelijke groet,  
  
 
 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard 
A.M. Koopman-van Kouwen, 
Voorzitter  


