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Geachte meneer Slingerland,

Wij danken u hartelijk voor uw ongevraagd advies over een inclusieve samenleving dat u namens

de CAR heeft ingediend. De CAR vraagt zich af in hoeverre onze gemeente al voldoet aan die

inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen.

ln deze brief reageren wij op de opmerkingen en vragen die u in uw advies naar voren brengt.

U heeft ons geadviseerd om te overwegen om een nulmeting in Alphen aan den Rijn te houden. U

heeft daarbij de suggestie geven om ondersteuning van Movisie te onderzoeken. ln de

verkenningsfase van de inclusieve agenda is de gemeente Alphen aan den Rijn aangesloten op het

ondersteuningsnetwerk van VNG en Movisie. Ook volgen wij de aanpak en goede voorbeelden van

de koplopergemeenten. Wij onderzoeken nu de bruikbaarheid van diverse instrumentaria voor een

nulmeting en monitoring van de Alpense lnclusieve agenda. Er zijn meerdere instrumenten

beschikbaar. ln de bestuursopdracht Alphense lnclusieve agenda, die later in het jaar wordt
vastgesteld, zullen wij het instrumentarium voor de nulmeting bepalen.

Ook heeft u ons gevraagd om in de week van de toegankelijkheid (l -6 oktober) extra aandacht te

besteden aan de toegankelijkheid voor iedereen. Wij zullen in deze week samen met onze

uitvoeringspartners extra aandacht besteden aan vrijetijdsbesteding van inwoners met een

beperking.

Wordt er in alle opzichten een act¡ef beleid gevoerd om inclusief te zijn?

Het verdrag wil uitsluiting en achterstelling van mensen met een beperking tegen gaan op alle

relevante beleidsterreinen en levensdomeinen. Op de terreinen die in het verdrag beschreven zijn,

is in Nederland al veel geregeld en op veel van deze terreinen hebben de gemeenten taken. Denk
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aan wonen, werken, ondersteuning, openbaar vervoer, de gemeentelijke infrastructuur en het

onderwijs. Dit zijn zaken die de positie van mensen met een beperking in de samenleving direct

beïnvloeden. Dat betekent dat het verdrag ook op het beleid van gemeenten van toepassing is en

gemeenten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het transformatieproces om tot een

inclusieve samenleving te komen. De gemeente Alphen aan den Rijn is zich zeer bewust van de

bijdrage die ze hierin kan leveren en voeren hier actief beleid op.

De uitgangspunten van het Verdrag passen in de visie van de gemeente Alphen aan den Rijn:

ledereen doet naar vermogen mee. Deze visie is verwoord in het beleidsplan "Beter voor elkaar".

Een voorbeeld is de opdracht aan Tom in de buurt. Hulp en ondersteuning wordt nabij

georganiseerd, in de leefwereld van de inwoner in plaats van dat we per doelgroep een apart

aanbod creëren.

De afgelopen jaren heeft de gemeente een stevige basis gelegd voor een inclusieve samenleving.

Ook de komende jaren staat dit hoog op de agenda (verwoord in het coalitieakkoord en het

uitvoeringsprogramma 2O18-2022 "Groene stad met lef").

De ratificatie van het VN-verdrag is voor het college een extra st¡mulans om de inspanningen van

de afgelopen jaren voortvarend door te zetten.

Parallel aan de landelijke ontwikkelingen is de gemeente Alphen aan den Rijn gestart met het

implementeren van het VN-Verdrag.

Belangrijk uitgangspunt hierbij is om dit samen te doen met de mensen om wie het gaat. De eerste

helft van 20.l7 was gericht op een goede analyse van het onderwerp. Daarvoor zijn verschillende

gesprekken gevoerd met inwoners in de vorm van focusgroepen. Hierbij is aansluiting gezocht bij

het programma 'Blijvend Thuis'. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met diverse

belangenorganisaties. Veel genoemde onderwerpen waren:

- Bewustwording; samenleving moet zich meer bewust worden van dit onderwerp. Cemeente

heeft hierin een voorbeeldfunctie.

- Fysieke toegang van gebouwen en openbaar vervoer

- lnformatievoorziening;bijvoorbeeldbegrijpelijketaalinbrieven

- Toegang tot voldoende passend werk

Ook heeft er binnen de gemeentelijke organisatie een inventarisatie plaatsgevonden hoe de

verschillende afdelingen vorm geven aan het VN-Verdrag en wat nog eventuele knelpunten zijn

Op 29 november 2017 heeft een delegatie van de gemeente Alphen aan den Rijn het eerste

nationaal congres gelijk:gelijk bezocht bestaande uit drie ambtenaren en vertegenwoordigers van

de cliëntenadviesraad en de inwonersadviesraad. Een zeer inspirerende bijeenkomst waarbij de

voortgang, praktijkvoorbeelden, valkuilen en succesfactoren werden benoemd rondom de

implementat¡e van het VN-Verdrag.

Daarnaast zijn er diverse presentat¡es gegeven binnen en buiten onze gemeentelijke organisatie

om bewustzijn te creëren voor dit onderwerp.



Atphen aander\Tn

Zaaknummer
198762

Datum

ê}augu*sttts 20ì 8
\7 sept4-nb<r

Blad

3van3

U vraagt extra aandacht voor de toegankelijkheid voor iedereen
ln uw advies geeft u aan dat toegankelijkheid een belangrijk aspect is van een inclusieve
samenleving. Ook uit de analyse van de gesprekken die wij met de diverse focusgroepen hebben
gevoerd kwam dit onderwerp naar voren. En ook in het VN-Verdrag ligt extra de nadruk op
toegankelijkheid en persoonlijke mobiliteit voor mensen met een beperking. Twee belangrijke
voorwaarden om volledig mee te kunnen doen in de samenleving. Binnen de Alphense inclusieve
agenda zullen deze twee onderwerpen een belangrijke plaats gaan innemen.

Momenteel zijn wij bezig met het opstellen van een bestuursopdracht en de lokale inclusieve
agenda waarin wij alle input verwerken die wij het afgelopen jaar hebben opgehaald bij inwoners
en belangenverenigingen. Volgens de huidige planning zal de concept inclusieve agenda aan het
eind van dit jaar gereed zijn. Voor de uitwerking van de diverse thema's van de inclusieve agenda
zal de samenwerking met u en met de inwonersadviesraad gezocht worden.

ln de lokale inclusieve agenda zal worden beschreven hoe wij het VN-Verdrag binnen de gemeente
vorm gaan geven. Belangrijke aspecten hierbij zijn dat we inclusief beleid maken samen met onze
partners en de inwoners om wie het gaat.

Uw suggestie om ondernemers in het zonnetje te zetten die de toegankelijkheid van hun locatie
goed geregeld hebben nemen wíj hier graag in mee. Voor de toegankelijkheid van particuliere
gebouwen is de gemeente niet direct verantwoordelijk maar wij zijn zeker van mening dat wij dit
op een positieve manier kunnen stimuleren.

Wij vertrouwen erop dat wij hiermee tegemoet zijn gekomen aan de adviezen en opmerkingen die
u in uw advies naar voren brengt.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

de secretaris, de burgemeester,

drs. ing. P.D. Wekx MBA mr drs. .E. Spies




