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Gemeente Woudenberg is goed bezig met het inclusiebeleid 

Dat Woudenberg goed op weg is met het inclusiebeleid blijkt uit het onderzoek dat de 
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) in 
overleg met het College van de Rechten van de Mens heeft gedaan. In de gemeente 
Woudenberg heeft de NVRR het onderzoek in samenwerking met de 
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand uitgevoerd.  

In het onderzoek is gekeken in hoeverre de gemeente Woudenberg het ‘VN-verdrag 
handicap’ naleeft en hoe de gemeente in zijn sociaal beleid invulling geeft aan het 
VN-verdrag. Het doel van het ‘VN-verdrag handicap’ is het bevorderen, beschermen 
en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. In het 
verdrag staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van 
mensen met een beperking verbetert.  

 
Positieve punten 
In totaal hebben 47 gemeenten aan het onderzoek meegedaan. De uitslag van het 
onderzoek is voor Woudenberg heel positief. Ze behoort tot de twaalf van de 47 
onderzochte gemeenten die een vorm van inclusiebeleid hebben.   
 
Positief is verder dat ervaringsdeskundigen vanaf het begin betrokken zijn geweest 
bij de totstandkoming, invoering en uitvoering van het inclusiebeleid. Daarnaast is 
inclusie een vast onderdeel geworden van ieder beleidsterrein. Verder is er veel 
aandacht voor voorlichting aan inwoners en organisaties voor bewustwording bij 
mensen zonder beperking over de belemmeringen die mensen met een beperking 
ervaren. Ook informeert de gemeente ondernemingen, organisaties en verenigingen 
over maatregelen die ze kunnen nemen, zodat ze toegankelijker worden voor 
iedereen. Er is verder specifieke voorlichting geweest om goed om te gaan met 
mensen met dementie. Ten slotte zijn er maatregelen genomen om de fysieke en 
digitale toegankelijkheid van de eigen en publieke voorzieningen te verbeteren.  

Verbeterpunten 
De Rekenkamercommisie Vallei en Veluwerand adviseert de gemeente Woudenberg 
om de volgende verbeterpunten mee te nemen:  
 

1. Er zouden maatregelen in het onderwijs moeten komen voor mensen met een 
handicap;  

2. Er zou specifieke aandacht moeten zijn voor vrouwen en kinderen met een 
handicap; 
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3. De gemeente zou haar medewerkers breder kunnen scholen om 
bewustwording in het gemeentehuis en in de samenleving te bevorderen voor 
de totale doelgroep van het VN-verdrag handicap; 

4. Binnen het sociaal domein zouden meer specifieke maatregelen genoemd 
moeten worden om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking goed 
mee kunnen doen. 

Voornemens college van B&W 
Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat ze deze punten in de 
toekomst aandacht gaat geven. Om gemeenten te helpen bij het verder ontwikkelen 
van hun beleid voor inwoners met een beperking, heeft de VNG (Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten) een handreiking ontwikkeld. Ook dit zal de gemeente 
Woudenberg meenemen in de verdere ontwikkeling van zijn beleid. 
 
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 
De Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand is een onafhankelijke commissie 
die jaarlijks de effectiviteit en de efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. 
De commissie bestaat uit externen en werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, 
Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en 
Zeewolde.  
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els de With, 
secretaris/onderzoeker van de rekenkamercommissie, tel: 0342 – 495 832, 
e.dewith@barneveld.nl  Zie ook www.rkvalleienveluwerand.nl. 
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