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Alphen aan den Rijn, 11 december 2019 
 

 
 
Onderwerp: Advies inzake Alphense Inclusie Agenda  
 
 
Geacht College, 
 
In de állerlaatste vergadering van de Clientenadviesraad Sociaal Domein hebben we onder meer uw 
antwoorden besproken op onze twee (ongevraagde) adviezen over respectievelijk Koudekerk 
Rollatorproof en VNG Manifest “Iedereen doet mee”. 
 
De vergadering was niet helemaal tevreden over de inhoud van uw antwoorden. Op de eerste plaats 
omdat onze adviezen nauwelijks zijn overgenomen. Maar ook omdat er in uw reacties nog te weinig 
concrete daadkracht klinkt. U geeft wél aan dat u het aandachtsgebied Inclusie belangrijk vindt maar 
dat blijkt onvoldoende uit de geplande activiteiten. Wij begrijpen bijvoorbeeld niet waarom bij het 
afgeven van bouwvergunningen voor openbare gebouwen en andere openbare voorzieningen niet 
nadrukkelijk gekeken wordt naar de bereikbaarheid en toegankelijkheid daarvan.  
Daarnaast verwijst u ons inziens té makkelijk naar de nóg te formuleren Alphense Inclusie Agenda. 
 
Onze zorgen over het belangrijke aandachtsgebied inclusieve samenleving worden nog versterkt 
door de resultaten van het recente onderzoek door m.n. Ieder(in) dat heeft geleid tot de  
Schaduwrapportage Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland. 
 
Deze resultaten liegen er niet om ! Véél mensen met een beperking vinden nog steeds dat ze niet 
gelijkwaardig mee kunnen doen. “Het schiet niet op; er zijn veel goede bedoelingen maar er wordt 
nog te weinig concreet gedaan”. 
We nemen aan dat de huidige situatie in onze gemeente niet wezenlijk zal verschillen van de 
landelijke bevindingen. 
 
Daarom adviseren we u om in de formulering van de Alphense Inclusie Agenda ook de ervaringen en 
verbetervoorstellen uit deze schaduwrapportage nadrukkelijk mee te nemen en váárt te maken met 
de besluitvorming over een zo concreet mogelijke Inclusie Agenda voor onze gemeente. 
 
Uw reactie zien we met belangstelling tegemoet.  
 
Hoogachtend, 
 
 
Kees Slingerland,       
 
Voorzitter Cliëntenadviesraad      


