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ONDERWERP
Besluiten om de leidraad voor inclusief beleid op basis van Agenda 22 vast te stellen
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Besluiten van lokale overheden beïnvloeden het dagelijkse leven van mensen met een
functiebeperking. Het is daarom belangrijk dat bij besluitvorming rekening wordt gehouden met de
gevolgen ervan voor mensen met een functiebeperking. Agenda 22 biedt hiervoor een werkmodel
gebaseerd op de 22 Standaard Regels van de Verenigde Naties. Dit model is afgeleid van het VN
verdrag en gericht op het bieden van gelijke kansen aan mensen met een beperking.
In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van dit kabinet is de afspraak vastgelegd dat Nederland het
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap zal ratificeren
om zo een verdere impuls te geven aan de inclusieve samenleving.
Het coalitieprogramma voor de raadsperiode 2010-2014 vermeldt dat Weert actief aan de slag gaat
met Agenda 22.
PROBLEEMSTELLING
Hoewel onbedoeld, wordt er nog steeds in onvoldoende mate rekening gehouden met de gevolgen
van (beleids) besluiten voor mensen met een beperking, waardoor ‘meedoen’ niet vanzelfsprekend
is. Voorwaarde om mee te kunnen doen, is bijvoorbeeld dat mensen zelfstandig kunnen wonen,
zich kunnen verplaatsen, deel kunnen nemen aan het verenigingsleven, gebruik kunnen maken van
openbare ruimten en gebouwen, toegang hebben tot informatie en zich veilig voelen in hun wijk
zonder dat ze daar aparte ondersteuning bij nodig hebben.
Op het moment dat een burger niet mee kan doen in de maatschappij, is de gemeente verplicht
-samen met de burger- te kijken welke oplossingen op grond van de Wet maatschappelijke
ondersteuning Wmo ervoor kunnen zorgen dat iemand wel mee kan doen.
Dit leidt nog te vaak tot een aanpassing achteraf of het verstrekken van een individuele
voorziening en brengt ook extra kosten met zich mee.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Door in een vroeg stadium rekening te houden met mensen met beperkingen kunnen dure
individuele voorzieningen of dure aanpassingen achteraf worden voorkomen. Hiervoor is beleid
inclusief aandacht voor mensen met een beperking nodig. Om te komen tot de aanzet van inclusief
beleid zijn in 2011 en 2012 organisatiebreed activiteiten georganiseerd met als doel de
beeldvorming en de bewustwording te stimuleren. Daarna hebben in kleinere kring
verdiepingsslagen plaatsgevonden. Deze activiteiten hebben geleid tot de nu voorliggende leidraad
en een programma voor de komende drie jaar.
Het Platform Gehandicapten Weert heeft in de voorbereidingsfase, bij het opstellen van de leidraad
en het programma een groot aandeel gehad en kan zich daarin vinden.
COMMUNICATIE
Uw besluit wordt organisatiebreed gecommuniceerd door de leidraad Agenda 22 voor inclusief
beleid in Weert onder de beleidsmedewerkers en leidinggevenden te verspreiden en op de
gemeentelijke website te plaatsen.
EVALUATIE
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Agenda 22 begint vorm te krijgen in Weert. Om van een vanzelfsprekende verankering in de
bestaande werkzaamheden binnen de hele organisatie te spreken, is het echter nog te vroeg. Om
de voorgenomen acties uit het programma 2014-2016 te bewaken stellen wij een klankbordgroep
in. Deze klankbordgroep legt aan de hand van een daarvoor opgesteld format gegevens vast die de
basis vormen voor de evaluatie. In 2015 zal een eerste voortgangsrapportage opgesteld worden.
ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE
Besluiten om in te stemmen met de leidraad om te komen tot inclusief beleid in Weert op basis van
Agenda 22.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

Pagina 2

Nummer raadsvoorstel: RAD-000828

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

besluit:
1. Besluiten om de leidraad Agenda 22 voor inclusief beleid in Weert vast te stellen
2. Instemmen met het opstellen van een eerste voortgangsrapportage in de tweede helft van
2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

