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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. In de afgelopen twee jaar  is er gewerkt aan de 
uitvoering van de verschillende doelen geformuleerd in deze agenda. 

In bijgevoegde notitie wordt 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 inclusieagenda is daarvoor een middel en heeft tot doel dat mensen met een 
beperking dezelfde dingen kunnen doen dan mensen zonder beperkingen. Het gaat hier om 
mensen met een mentale of fysieke beperking.

Kader
- VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap;
- Collegebesluit d.d. 21 augustus 2018; vaststelling inclusieagenda 2018 – 2020
- Collegeadvies oktober 2019

Argumenten
Door het thema inclusie op te nemen in het volgende uitvoeringsprogramma sociaal domein zal 
dit thema voortdurend onder de aandacht blijven. Niet afgeronde actiepunten uit de 
inclusieagenda kunnen hierin meegenomen worden, ook kunnen nieuwe actiepunten worden 
geformuleerd.

Zie voor verdere informatie de bijgaande notitie.

Duurzaamheid en Inclusie
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.

Financiële consequenties
Niet van toepassing

Aanpak/uitvoering
- Na vaststelling door uw college kan de notitie ter kennis worden gebracht aan de 

gemeenteraad.
- Bij het opstellen van het volgende uitvoeringsprogramma sociaal domein zal het thema 

inclusie worden toegevoegd.

Conclusie
De stand van zaken geeft aan dat er op het terrein van inclusie al veel stappen zijn gezet, dat 
het onderwerp aandacht blijft vragen en dat hierover de gemeenteraad kan worden ingelicht. 
Door het thema inclusie toe te voegen aan het uitvoeringsprogramma sociaal domein zal dit 
onder constante aandacht blijven staan.

Communicatie
Niet van toepassing

Bijlage(n)
Rapportage Inclusieagenda 2018 - 2020
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