Bijlage bij advies Sociaal Culturele Visie Putten
Putten, 19 april 2016
Geachte dames en heren leden Commissie Samenleving,
Aan de participatieraad is verzocht om een advies uit te brengen over de Sociaal Culturele
Visie Putten. Binnenkort wordt dit advies uitgebracht aan B&W.
Omdat u vandaag genoemd visiedocument met het bijbehorende procesvoorstel bespreekt wil
de participatieraad u wijzen op een actueel thema die in de visienota ontbreekt. Het betreft
het “Inclusief beleid” naar het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap.
Op 21 januari heeft de Tweede Kamer besloten om dit verdrag te bekrachtigen. De Eerste
Kamer heeft op dinsdag 12 april jl. unaniem ingestemd met het VN-verdrag waardoor overgegaan kan worden tot bekrachtiging van het verdrag. Als gevolg daarvan zullen gemeenten een
“lokale inclusieagenda” moeten opstellen.
Al in december 2014 heeft het TransitieBureau Wmo (VWS/VNG) een informatiekaart VNverdrag uitgebracht (zie website: www.vng.nl ) waarin voor gemeenten een aantal tips staan
waaronder het opnemen van een paragraaf ‘inclusief beleid’ voor nota’s en documenten voor
raads- en collegebesluiten. Door het genoemde besluit van de tweede kamer in januari jl.
schets de VNG een aantal gevolgen voor gemeenten. Eén daarvan is dat van gemeenten wordt
gevraagd periodiek integrale plannen vast te stellen (zoals bepaald in Wmo 2015 en de
Jeugdwet) waarin zij beschrijven hoe zij op basis van de lokale kenmerken willen werken aan
de implementatie van het VN-verdrag.
In het voorliggende concept Sociaal Culture Visie vinden we op onderdelen wel aspecten uit
het verdrag b.v. 2.1.4. ‘Bevorderen van de toegankelijkheid van de voorzieningen, diensten
en ruimten voor inwoners met beperking’ maar van een integrale planmatige implementatie
van het verdrag is nog geen sprake.
Het VN verdrag is immers levensbreed en vestigt het recht op toegankelijkheid van alle aspecten van het leven. Het beperkt zich dus niet tot de mogelijkheid om een gebouw te betreden. Ook toegang tot onderwijs, je stem uit kunnen brengen bij verkiezingen, het hebben van
betaald werk, met een geleidehond overal naar binnen kunnen, begrijpelijke informatie, van
A naar B kunnen reizen, ……. vallen allemaal onder het begrip toegankelijkheid.
Naar de opvatting van de participatieraad start de ontwikkeling van een lokale inclusieagenda
allereerst met bewustwording. Na Ratificatie verdwijnt discriminatie niet in een klap. Er is
tijd nodig om wetten in te voeren en om mensen bewust te maken wat er nodig is voor gelijke
kansen.
Een eerste noodzakelijke stap voorwaarts is als gemeente Putten in haar visiedocumenten,
juist ook in het te bespreken document, de inclusieve agenda opneemt.
Daarna is het de opvatting van de participatieraad dat de gemeente luistert naar de mensen
die het betreft. Enerzijds respecteert u daarmee het VN verdrag. In de Algemene Verplichting
no.3 staat namelijk dat we bij het maken van plannen afstemmen met mensen met een
beperking. Anderzijds geeft dit de garantie dat dan aan zaken wordt gewerkt die de betrokkenen het belangrijkst vinden. Mogelijk is een VN panel een werkbare vorm om te luisteren
naar mensen met een beperking en is de inclusieagenda daarmee onder handbereik. (zie o.a.
website: Coalitie voor Inclusie www.vnverdragwaarmaken.nl )
De participatieraad wil hierover graag nader met u van gedachten wisselen.
Chris van Tilborg
Voorzitter
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