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Alphen aan den Rijn, 21 augustus 2019 
 

 
 
Onderwerp: Advies inzake startnotitie Alphense Inclusie Agenda 
 
 
Geacht College, 
 
Op 17 juli jl. hebben we het verzoek gekregen een advies uit te brengen over de startnotitie 
“Alphense Inclusie Agenda”. In deze startnotitie worden de kaders en uitgangspunten beschreven die 
de basis gaan vormen voor de “Alphense Inclusie Agenda”. Het streven is om op 1 januari 2020 van 
start te gaan met deze inclusie agenda. 
 
In het verzoek wordt gevraagd of ons advies nog vóór 23 augustus ingediend kan worden. Dat is iets 
korter dan de overeengekomen termijn van zes weken én middenin de zomervakantie. Het is niet de 
eerste keer dat wij tijdens de vakantieperiode aan het werk gezet worden om een advies te 
formuleren en het is dan ook onder protest dat wij dit advies uitbrengen. 
 
Daar komt bij dat de procedure om tot een lokale inclusie agenda te komen wel érg lang duurt. 
Het VN-verdrag over gelijke rechten voor mensen met een beperking is in Nederland vanaf 14 juni 
2016 officieel van kracht en dat betekent voor onze gemeente de wettelijke plicht om een lokale 
inclusie agenda op te stellen waarin aangegeven wordt hoe gewerkt gaat worden aan het 
waarmaken van het VN-verdrag en dus aan een inclusieve samenleving. 
 
Op 14 juni 2018 (twee jaar ná de inwerkingtreding van het verdrag) hebben we u een ongevraagd 
advies toegestuurd waarin wij nadrukkelijk aandacht vragen voor een actief beleid op het gebied van 
de inclusieve samenleving (zie bijlage). In uw reactie d.d. 17 september 2018 geeft u aan dat de 
concept inclusieve agenda volgens de planning aan het eind van 2018 gereed zal zijn… 
U laat ons nú weten dat het streven gericht is om op 1 januari 2020 van start te gaan met de  
Alphense Inclusie Agenda maar dat is dan wél 3,5 jaar ná de inwerkingtreding van het VN-verdrag…! 
 
Kijkend naar de voor ons liggende startnotitie constateren we dat het stuk érg vaag en weinig 
concreet is. Maar dat is mogelijk eigen aan een startnotitie met “kaders en uitgangspunten”…. 
We gaan er dan ook van uit dat de Alphense Inclusie Agenda zo concreet mogelijk wordt 
geformuleerd met een duidelijke analyse van de knelpunten, vermelding van doelen, prioriteiten, en 
actiepunten mét een planning en de benodigde middelen. Ook zal in de agenda duidelijk aangegeven 
moeten worden op welke wijze gemeten wordt of de actiepunten geslaagd en de doelen bereikt zijn.  
 
We zijn het eens met het uitgangspunt dat de looptijd van de Alphense Inclusie Agenda wordt 
bepaald op 2020-2021 en dat het een “interactief en levend” document wordt met duidelijke 
afspraken over periodieke evaluatie. 
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Bij de opstelling en uitvoering van de agenda wordt ervan uitgegaan dat samengewerkt zal worden 
“met de inwoners om wie het gaat en de belangenorganisaties”. We adviseren u om in de 
startnotitie concreet aan te geven op welke wijze en met wie dat in de praktijk geregeld zal worden. 
 
U geeft aan dat “een aantal onderwerpen van het Verdrag al zijn belegd binnen de gemeentelijke 
organisatie en niet meegenomen zullen worden in de inclusieve agenda”.  In de startnotitie worden 
deze onderwerpen benoemd en wij adviseren u om deze onderwerpen wél in de Alphense Inclusie 
Agenda mee te nemen ten einde het belangrijke beleidsterrein inclusieve samenleving integraal te 
kunnen behartigen. 
We kunnen ons vinden in de door u genoemde speerpunten: “bewustwording, fysieke toegang van 
gebouwen en leefomgeving en mobiliteit” maar extra aandacht en prioriteit voor déze speerpunten 
mag niet leiden tot minder aandacht voor de eerder genoemde onderwerpen. 
 
We hebben gróte moeite met de door u in de startnotitie genoemde “mooie voorbeelden van meer 
bewustzijn binnen de gemeentelijke organisatie voor het onderwerp”. Beide voorbeelden zijn door 
inwoners van Alphen aan den Rijn nadrukkelijk aan de orde gesteld en niet geinitieerd door meer 
bewustzijn van de gemeentelijke organisatie! Daarom adviseren we u de voorbeelden niet te 
vermelden of anders de tekst als zodanig aan te passen. 
 
Tenslotte geeft u in het proces aan dat op 17 oktober aan de gemeenteraad gevraagd zal worden in 
te stemmen met de startnotitie. Vervolgens zal de Alphense Inclusie Agenda worden geschreven 
“samen met belangenorganisaties en bewoners om wie het gaat”. Gestreefd wordt om de inclusie 
agenda uiterlijk eind 2019 gereed te hebben…  
Wij adviseren u in de startnotitie niet over “streven” maar over “bereiken” te spreken en concreet 
aan te geven op welke wijze de uitwerking van de Alphense Inclusie Agenda in nauwelijks 2,5 maand 
daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. 
 
Wij hopen dat u kennis neemt van ons advies en onze dringende suggesties ter verbetering over- 
neemt. We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.  
 
Hoogachtend, 
 
 
  
Kees Slingerland,       
 
Voorzitter Cliëntenadviesraad      


