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Inleiding
Op 21 augustus 2018 heeft uw college de inclusieagenda 2018 - 2020 vastgesteld en deze ter 
kennisname gestuurd aan de gemeenteraad. Een van de afspraken in deze agenda is dat er 
tussentijds een stand van zaken zal worden opgesteld en deze ook ter kennis wordt gebracht 
aan de gemeenteraad. Door een aantal personele wisselingen is er per abuis geen volledige 
stand van zaken opgemaakt in mei jl. maar is dat kort aan de orde gebracht in de 
voortgangsrapportage van het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein.
In bijgevoegde notitie wordt alsnog een volledige stand van zaken gegeven.

Centrale vraag
Akkoord te gaan met de rapportage en die ter kennis te brengen aan de gemeenteraad.

Beoogd resultaat (wat)
Gemeenten dienen zich in te zetten voor een inclusieve samenleving. Het opstellen en daarbij 
uitvoeren van de inclusieagende is daarvoor een middel en heeft tot doel dat mensen met een 
beperking dezelfde dingen kunnen doen dan mensen zonder beperkingen.
In de agenda is aangegeven dat er tussentijds een stand van zaken zou worden gegeven over 
de acties die in de agenda zijn weergegeven.

Kader
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap;
Collegebesluit d.d. 21 augustus 2018; vaststelling inclusieagenda 2018 - 2020

Argumenten
Zie daarvoor bijgaande notitie

Duurzaamheid en Inciusie
De acties zoals opgesteld, tot nu toe uitgevoerd en/of nog op de planning dragen allemaal bij 
de inclusieve samenleving en het zorgdragen dat mensen met een beperking ook zo volledig 
mogelijk kunnen deelnemen in die samenleving.

Maatschappelijke participatie
Zie daarvoor bijgaande notitie

Beoogd resultaat (hoe)
Zie daarvoor bijgaande notitie waaruit blijkt dat een deel van de acties tot nu toe al zijn 
uitgevoerd en dat andere worden voorbereid. Punt van aandacht is wel dat er voor moet 
worden gezorgd dat dit onderwerp onder de aandacht blijft.

Financiele consequenties
Niet van toepassing

Aanpak/uitvoering
Na vaststelling door uw college kan de notitie ter kennis worden gebracht aan de 
gemeenteraad.
Binnen de afdeling Beleid & Ontwikkeling is aandacht voor dit onderwerp en zal dit 
verder worden opgepakt.

Conclusie
De stand van zaken geeft aan dat er op het terrein van inciusie al veel stappen zijn gezet, dat 
het onderwerp aandacht blijft vragen en dat hierover de gemeenteraad kan worden ingelicht.

Communicatie
Niet van toepassing

Bijlage(n)
Stand van zaken Inclusieagenda 2018 - 2020
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Inclusie agenda 2018 - 2020
Door het college van burgemeester en wethouders is op 21 augustus 2018 de 
inclusieagenda 2018 - 2020 vastgesteld en is deze ter kennisname gebracht aan de 
gemeenteraad gestuurd. In deze agenda is een actielijst opgenomen in drie delen, te 
weten acties op korte termijn, acties met een langere doorlooptijd en acties op 
middellange termijn.

In de voortgangsrapportage van het uitvoeringsprogramma sociaal domein, welke op 26 
juni 2019 als ingekomen stuk op de agenda van de raadscommissie stond, is kort 
ingegaan op de voortgang van de desbetreffende acties. Door enkele wisselingen in het 
team is per abuis in mei geen aparte voortgangsrapportage opgesteld In deze notitie 
wordt deze gegeven.

Korte termijn: augustus - december 2018
Zoals al aangegeven bestaat de actielijst uit drie delen. Allereerst gaan we in op de acties 
voor de korte termijn die plaatsvonden tussen augustus en eind december 2018.

1. Hobbels en bobbels
Het plaatsen van obstakels tegen fietsen op voetpaden wordt inmiddels niet meer 
gedaan omdat mensen met een beperking in een rolstoel, scootmobiel of met een 
rollator hiervan hinder ondervinden.
Waar inwoners last hebben van obstakels of losliggende tegels of anderszins en 
daarvoor klagen wordt altijd een opiossing door de gemeente gezocht en gevonden. 
Bij het herinrichten van de openbare ruimte wordt dus rekening gehouden met het 
aanpassen daarvan waar het gaat om mensen met een beperking. Een inventarisatie 
onder inwoners is niet opgestart in verband met het ontbreken van ambtelijke 
capaciteit om dit op te pakken. Met het onder de aandacht brengen van de 
problematiek van mensen met een beperking bij de desbetreffende 
beleidsontwikkelaars en uitvoerders is in ieder geval wel aan het doel om de 
verbeteringen op de langere termijn te realiseren voldaan.________________________

Afgehandeld, maar vraagt wel constante aandacht_______________________

2. Mensen uit de bijstand en vrijwilligerswerk
In het overleg tussen de Cooperatie en gemeente is het stimuleren van 
vrijwilligerswerk door mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en nog niet klaar 
zijn om (weer) in te stromen naar de arbeidsmarkt, regelmatig onderwerp van 
gesprek. Als mogelijkheid voor het doen van vrijwilligerswerk wordt daarbij 00k 
Reinaerde aangegeven. De Cooperatie neemt in haar kwartaalrapportages op of 
clienten zijn doorgestroomd naar vrijwilligerswerk.________________________________
VW Afgehandeld____________________________________________________________

3. Clienten van Reinaerde en de bibiiotheek
Clienten van Reinaerde zijn inmiddels uitgenodigd bij de bibiiotheek om te ontdekken 
wat de bieb hen te bieden heeft.
VW Afgehandeld
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Regionale samenwerking door ondertekening van de overeenkomst 'Grenzeloos actief' 
In September 2018 heeft de gemeente de overeenkomst 'Grenzeloos actief' 
ondertekend en wordt ingezet op het bieden van mogelijkheden van aangepast 
sporten. Met de regioconsulent aangepast sporten is in samenspraak met de 
nemende gemeenten, een projectplan opgesteld met daarin acties die worden 
uitgevoerd.

4.

VW Afqehandeld

5. Inclusie in college- en raadsvoorstellen
Inmiddels is standaard onder het kopje "Duurzaamheid" bij college- en 
raadsvoorstellen het item 'Inclusie' opgenomen.
VW Afqehandeld

Acties met langere doorlooptijd: augustus 2018 - augustus 2020
Bij deze acties is het resultaat pas op langere termijn zichtbaar of verdienen zij de 
komende jaren continue aandacht.

1. De gemeente zet in overleggen met ondernemers, het onderwijs, kerken en niet- 
gesubsidieerde verenigingen het onderwerp inclusie op de agenda. VW*
Bij de bedrijfsbezoeken wordt het beleid met betrekking tot inclusie van 
medewerkers en klanten altijd aan de orde gesteld. Ook in de overleggen met andere 
ketenpartners in het dorp wordt hiervoor aandacht gevraagd. Bij subsidiegesprekken 
vormt het een vast aqendapunt.________________________________________________
VW*** afgehandeld,maar vraagt constante aandacht____________________________

**

2. De gemeente zet extra in op het werven van vrijwilligers die mensen met een
beperking willen begeleiden._________________________________________________
Aan het Vrijwilligerssteunpunt en de Codperatie is gevraagd bij het werven van 
vrijwilligers ook specifiek te zoeken naar vrijwilligers die zich willen in zetten voor 
mensen met een beperking. In de voortgangsgesprekken die met hen worden 
gehouden is dit steeds onderwerp van gesprek._______________________________
VW*** afqehandeld, maar vraagt constante aandacht________________________

3. De gemeente onderzoekt of er voldoende lokale algemene voorliggende
voorzieningen voor laagdrempelige inloop, dagopvang en/of dagbesteding zijn.
In het werkatelier'Dagopvang dichtbij huis' is het idee ontstaan voor een 
laagdrempelige plek waar mensen die behoefte hebben aan ontmoeting of 
laagdrempelige dagbesteding wekelijks terecht kunnen. Dit idee heeft inmiddels al 
een concrete vorm gekregen. Vanaf September is het Trefpunt wekelijks in het 
Cultuurhuis geopend._______________________________________________________
VW*** afgehandeld, maar vraagt constante aandacht________________________

4. De gemeente onderzoekt of het wenselijk en mogelijk is dat zij aansluit bij de 
regeling van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, waarmee leningen 
verstrekt kunnen worden voor aanpassingen aan het huis waarmee de mensen langer
thuis kunnen blijven wonen.____________________________________________________
Op 11 juli heeft de gemeenteraad ingestemd met de Verordening Blijverslening 
gemeente Woudenberq.________________________________________________________
VW Afgehandeld____________________________________________________________
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5. De gemeente monitort en bespreekt met regelmaat met de Cobperatie de
vindbaarheid en begrijpelijkheid van haar communicatie-uitingen._________________
In het regelmatige overleg met de Cooperatie wordt dit aan de orde gesteld. Tevens 
wordt in de kwartaalrapportage van de Cooperatie het aantal bezoekers van de 
website gemeld. Om nog beter te kunnen reageren op ervaring van clienten wordt 
vanaf half 2019 begonnen met een continu clientervaringsonderzoek jeugd, Wmo en 
participatiewet.
VW Afgehandeld

6. De gemeente is onderdeel van de werkgroep dementievriendelijk Woudenberg.
Deze werkgroep heeft als doe! ervaringen uit te wisselen, het onderwerp dementie 
meer op de kaart te zetten en activiteiten te ontwikkelen die Woudenberg meer
dementievriendeiijk maken.___________________________________________________
De gemeente is lid van de werkgroep welke vooral bezig is geweest met het regelen 
van subsidies om zo het project DemenTalent te kunnen realiseren. Dat is lastiger 
dan gedacht.
Aan het ontwikkelen van andere activiteiten is de werkgroep nog niet toegekomen.
V in voorbereidinq, moet verder nog worden opgepakt__________________________

7. Bij subsidiepartners wordt tijdens de jaarlijkse subsidiegesprekken aandacht 
gevraagd voor letteriijke en figuuriijke toegankelijkheid voor mensen met een
beperking.__________________________________________________________________
Daar waar er een subsidiegesprek plaatsvindt wordt het onderwerp inclusie in zijn 
algemeenheid aan de orde gesteid en ingegaan op de mogelijkheden dat de 
activiteiten van de subsidieontvanger toegankelijk zijn voor mensen met een 
beperking.__________________________________________________________________
W** onder de aandacht gebracht bij subsidieontvangers, maar vraagt wel 
constante aandacht. Bij de volgende ronde van gesprekken zal dit weer onderwerp 
van bespreking zijn._________________________________________________________

Middellange termijn; januari — december 2019
Acties voor de middellange termijn zijn acties die vanaf januari 2019 gestart worden en 
die naar verwachting in 2019 afgerond kunnen worden.

1. Nav oproep van de Maag Lever Darm Stichting wordt onderzocht in hoeverre en op 
weike wijze de vindbaarheid van openbare toiietten in de gemeente vergroot kan 
worden. Ook wordt in overieggen met ondernemers aandacht gevraagd voor het feit 
dat mensen die last hebben van een maag- of darmaandoening moeiteloos gebruik
zouden moeten kunnen maken van het toilet.____________________________________
In het overleg met de winkeliersvereniging DES wordt bezien in hoeverre aan de 
oproep van de Maag Lever Darm Stichting kan worden voldaan.
Naar aanieiding hiervan zal ook worden bekeken waar openbaar toiletgebruik een 
mogelijkheid zou zijn._________________________________________________________
VV onder de aandacht gebracht, bezig met afhandelen________________________

2. De gemeente legt vast hoe zij omgaat met Social Return on Investment (SROI) in 
het inkoopbeleid. Het doe! van SROI is om zoveel mogelijk mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt via het aanbestedingsbeleid duurzaam aan het werk te helpen. 
Het vaststellen van de kaders gebeurt in een notitie SROI die als allonge op het
inkoopbeleid wordt gebruikt.___________________________________________________
V in voorbereiding, moet nog worden opgepakt_________________________________
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Verqroten mobiliteit binnen het openbaar vervoer______________________________
Er wordt binnenkort gestart met een project van OV-ambassadeurs. In dit project, 
dat wordt uitgevoerd door YMCA, gaan vrijwilligers zich inzetten om meer mensen 
gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. Hierin wordt ook aandacht 
besteed aan mensen met een beperking.______________________________________
W onder de aandacht qebracht, bezig met afhandelen_________________________

3.

4. De gemeente onderzoekt samen met Reinaerde en de Moriahoeve of het mogelijk is
om pasfoto's voor identiteitsbewijzen op locatie te laten maken.__________________
V in voorbereiding, moet nog worden opgepakt______________________________

5. Het eigen werving- en selectiebeleid wordt door de gemeente gecontroleerd op
verbeterpunten in de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.______
V in voorbereiding, moet nog worden opgepakt_____________________________

6. In de Sociale Kracht monitor die in het najaar van 2019 weer uitgezet wordt, worden 
vragen opgenomen over ervaren drempels (letterlijk en figuurlijk) en de gewenste
opiossingen.__________________________________________________________________
In de voorbereiding voor het opstellen van vragen voor de Sociale Kracht monitor is 
bekeken of de monitor het geschikte instrument is om een overzicht te krijgen van 
deze drempels. Het gaat hier om een specifieke doelgroep en een specifiek probleem 
dat in de algemeenheid van de Sociale Kracht monitor onvoldoende tot zijn recht zal 
komen. Daarom is besloten dit onderwerp daar niet in op te nemen.
Nader bezien zal worden of het continu clientervaringsonderzoek m.b.t. de Wmo hier 
een beter instrument voor is en/of dit in samenspraak met SWO kan worden 
uitgezet.
V in voorbereiding, wordt verder opgepakt

7. De gemeente onderzoekt op welke manier mensen met een beperking op een meer 
structurele manier betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling en uitvoering van
beleid en borgt dit in het beleids- en uitvoeringsproces.___________________________
Bij het opstellen van het beleidskader Sociaal Domein zijn ervaringsdeskundigen en 
vertegenwoordigers van bepaalde doelgroepen uitgenodigd. Bij het verder uitwerken 
van daarvan worden ook zij zoveel mogelijk betrokken.___________________________
VV** onder de aandacht gebracht en vraagt constante aandacht bij de verdere 
ontwikkeling en uitvoering.____________________________________________________

8. De gemeente neemt in de subsidieverordening op dat de gesubsidieerde organisaties 
of activiteiten ook aandacht moeten hebben voor de toegankelijkheid voor mensen
met een beperking.____________________________________________________________
In de subsidieverordening is opgenomen dat er nadere regels kunnen worden 
gesteld. In die regels kan de aandacht voor de toegankelijkheid voor mensen met 
een beperking worden opgenomen als beoordelingskader.
Mogelijk zullen nog dit jaar nadere regels worden opgesteld en kan dit daar in 
worden opgenomen.___________________________________________________________
V in voorbereiding, moet nog verder worden opgepakt._________________________
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