De inclusieve samenleving in je partijprogramma

Handreiking voor de lokale Politiek 2018-2022

Met het oog op de gemeentelijke verkiezingen van maart 2018 vragen wij aandacht in uw
plaatselijk partijprogramma voor het onderwerp ‘de inclusieve samenleving’
1. Wat is een inclusieve samenleving?
Een inclusieve samenleving biedt alle mensen zonder meer ruimte en toegang , waardoor
specifieke maatregelen voor mensen met een beperking (vrijwel) niet meer nodig zijn.
2. Waarom daar nu aandacht aan geven?
In juli 2016 is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht
geworden. Dat is een belangrijke stap in de continue opgave om participatiedrempels in de
Nederlandse samenleving te slechten en om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking
in de samenleving kunnen meedoen. Nu de ratificatie van het Verdrag is afgerond, breekt de
implementatiefase aan: overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties benoemen in
deze fase de activiteiten om de beginselen uit het Verdrag geleidelijk te verwezenlijken.
deze fase is niet vrijblijvend omdat de verantwoordelijke uitvoerders in 2018 de eerste
voortgangsrapportage aan het VN comité moeten uitbrengen.
3. Wat moet er lokaal gebeuren?
1. Informatie aan inwoners, plaatselijke organisaties en de eigen gemeentelijke organisatie
over het VN-Verdrag inzake mensen met een beperking, die bekendheid over de
inclusieve samenleving genereert en er bewustwording in de hele gemeenschap
ontstaat;
2. een nulmeting om te weten welke zaken gemeente moet oppakken. Zo dient de
uitvoering van alle wetten en regels binnen de gemeente in overeenstemming te komen
met het VN-Verdrag.
Om te weten wat concreet te doen staat, is het nodig in beeld te brengen wat al geregeld
is in overeenstemming met het VN-Verdrag en welke zaken vragen om nieuw beleid of
nieuwe maatregelen. Het VN-Verdrag vraagt nadrukkelijk om hierbij mensen met een
beperking of organisaties van mensen met een beperking te betrekken. (“Nothing about
us without us”);
3. op basis van de nulmeting weet u met welke zaken binnen de gemeente aan de slag
moet gaan. Het Verdrag vraagt daarvoor te zorgen binnen de grenzen van het redelijke.
Betrek ook hierbij mensen met een beperking en hun organisaties. Let op: dit is geen
uitwerking van ‘gehandicaptenbeleid’ , maar een samenhangend beleidsvoornemen op
het gehele levensbrede terrein voor alle inwoners;
4. benoeming van een coördinator voor inclusief beleid (wethouder);
5. om daadwerkelijk een aanzet aan het inclusieve programma te kunnen geven is het
aantrekken van de noodzakelijke expertise over de route naar en de implementatie van
de inclusieve samenleving onontbeerlijk;
6. het opstellen van de lokale inclusie- agenda met prioritering in samenspraak met brede
vertegenwoordiging van inwoners, bedrijven, scholen, clubs & verenigingen, zorg &
welzijn, (alle betrokken partijen);
7. deze agenda beslaat veel terreinen die van belang zijn voor alle mensen.
Naast fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid betreft dit eveneens arbeid, onderwijs,
wonen, goederen en diensten, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur,
vrijetijdsbesteding en uitgaan.

8. Beschikbaar stellen van financiële middelen voor uitvoering van het inclusieve
programma.
4. Wat kan de lokale politiek betekenen?
Door het opnemen in uw partijprogramma en het onderwerp ‘inclusieve samenleving’ te
agenderen in uw commissie- en gemeenteraadvergaderingen kan de implementatie van het
VN- verdrag en de daarbij behorende onderwerpen de start vormen naar de plaatselijke
inclusieve samenleving.
Overweeg voorts om in een motie aan de gemeenteraad voor te stellen om van uw
gemeente een inclusieve gemeente te maken en bepleit tegelijk de benoeming van de
inclusieve coördinator en het beschikbaar stellen van de nodige middelen.
Met bovenstaande initiatieven kunt u vanuit uw eigen partijprogramma en visie op onze
samenleving vorm geven aan de lokale inclusie- agenda die, gelet op de nationale- en
internationale wetgeving, vorm moet krijgen.

