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Aan de Raad.

Voorstel
In te stemmen met de conclusies en de aanbeveling van de Rekenkamercommissie Vallei 
en Veluwerand naar aanleiding van het “Doemee-onderzoek” naar de naleving van het 
VN-verdrag handicap.

Inleiding
In afstemming met de auditcommissie heeft de Nederlands Vereniging van 
Rekenkamercommissies (NVRR) onderzoek gedaan naar de naleving van het VN-verdrag 
handicap door de gemeente Woudenberg. De Rekenkamercommissie Vallei & Veluwerand legt 
de uitkomsten van het onderzoek voor aan de gemeenteraad, inclusief bevindingen, conclusies 
en een aanbeveling.

Centrale vraag
Kan de raad instemmen met de conclusies en de aanbeveling van de Rekenkamercommissie?

Beoogd resultaat
De uitkomsten van het onderzoek betrekken bij het verder vormgeven van het inclusiebeleid 
van de gemeente.

Kader
Het VN-verdrag handicap.

Argumenten
De hoofdconclusie van het rapport is dat de gemeente Woudenberg al inclusiebeleid heeft. 
Veel onderdelen van dit beleid moeten nog worden uitgewerkt. Woudenberg zit nog niet in de 
fase van evaluatie en bijstelling. Inclusie is wel een vast onderdeel van ieder beleidsterrein en 
beleidsvoorstel. 

De conclusies en de aanbeveling uit het onderzoek kunnen een bijdrage leveren aan de 
verdere uitwerking van dit inclusiebeleid. Zo draagt het bij aan een verdere bevordering van de 
kwaliteit van het inclusiebeleid en het beleid in het sociaal domein en komt het ten goede aan 
de kwaliteit van leven op alle gebieden voor inwoners van Woudenberg, met en zonder 



handicap.  In de bestuurlijke reactie van het college van burgemeester en wethouders op het 
rapport is door het college aangegeven dat het de conclusies van het onderzoek deelt en deze 
samen met de bevindingen en de aanbeveling zal meenemen bij de acties in het inclusiebeleid 
die nog open staan en bij de vervolgacties.

Inclusie en duurzaamheid
Dit voorstel draagt bij aan het streven naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen, 
een samenleving die open staat voor iedereen. 

Draagvlak
Het college onderschrijft de bevindingen, de conclusies en de aanbeveling van 
rekenkamercommissie.

Financiële consequenties
De financiële consequenties van het ontwikkelen en uitvoeren van inclusiebeleid zijn in de 
gemeentebegroting verwerkt.

Aanpak/uitvoering
In de bestuurlijke reactie van het college is verwoord hoe het college de resultaten van het 
onderzoek zal oppakken.

Communicatie
De rekenkamercommissie heeft bij het verschijnen van het rapport een persbericht uitgegeven 
met een verwijzing naar de vindplaats van het rapport. 

De griffier,

K. Wiesenekker
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