ADVIES

WIJZER nr. 12 -2018

Lokale inclusie agenda in alle gemeenten; iedereen doet mee!
Wat is het VN verdrag en de lokale inclusie agenda?
In Nederland wonen ca. 2 miljoen mensen met een beperking. De Nederlandse overheid
heeft het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geratificeerd en
draagt daarmee de wettelijke plicht om het uit te voeren. Gemeenten moeten een
Lokale Inclusie Agenda (integraal beleidsplan) opstellen en zijn verplicht om op al hun
beleidsterreinen te kijken hoe zij er voor kunnen zorgen dat mensen met een beperking
volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving. Het is een misvatting dat het alleen
over toegankelijkheid van gebouwen zou gaan. Het gaat over eigen keuzes kunnen
maken m.b.t. hoe je je leven inricht. Het gaat over volwaardig kunnen meedoen in het
onderwijs, op de arbeidsmarkt, het verkrijgen van een hypotheek, het starten van een
bedrijf. Het VN-Verdrag schrijft voor dat de mensen waar het over gaat, betrokken
moeten zijn bij het opstellen van de lokale inclusie agenda. Hún stem moet worden
gehoord. Dit wordt ook wel ‘nothing about us without us’, ofwel “niets over ons zonder
ons genoemd”.
Hoe is de stand van zaken op dit moment?
Gemeenten zijn verplicht om te werken aan geleidelijke verwezenlijking van het VNverdrag op de beleidsterreinen waarop zij verantwoordelijkheden hebben. Zij moeten hier
in elk geval een start mee maken. Uit onderzoek van VNG en Movisie weten we dat de
helft van de gemeenten nog in de verkennende fase is. 25 Gemeenten zijn als koploper
gemeenten al verder dan andere gemeenten. Meer informatie o.a. over de koplopers,
voorbeelden en recent nieuws.
Wat kan ik er als lokale Adviesraad mee?
• Vraag naar de stand van zaken: wijs uw gemeente er op dat het VN-verdrag niet
vrijblijvend is en dat er tenminste een plan moet komen voor de implementatie.
• Wordt het plan opgesteld samen met mensen met een beperking en/of hun
organisaties?
• Introduceer het begrip ‘lokale inclusie agenda’ en leg uit wat dit is.
• Zorg voor steun en een opdracht vanuit de raad of het college in uw gemeente.
• Verwijs naar goede voorbeelden van andere gemeenten (zijn er koplopers in eigen
regio?)
Wilt u meer informatie?
• Een voorbeeld van een motie in gemeenteraad en een lokale inclusie agenda
• Kennisdossier VN Verdrag (Avi)
• Casusboekje VN verdrag (Stimulansz)
• Vraag en antwoord: VN verdrag lokaal (Iederin)
• Samenvatting VN verdrag in begrijpelijke taal (VNG)
• Filmpje over Toegankelijkheid (Koken met Troost)
13 november 2018, Marjolein de Meijer en Inge Redeker, Senior adviseurs Vilans
kenniscentrum langdurende zorg
Bent u al lid van ons forum? Dé plek waar u online andere raadsleden ontmoet, kennis
deelt, vragen stelt en geïnspireerd wordt. Hier kunt u zich aanmelden.
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