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Betreft: Inclusief denken is de norm
Geacht College,
In 2006 hebben de Verenigde Naties (VN) het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een
handicap aangenomen. Voor 650 miljoen mensen met een handicap of chronische ziekte over de hele
wereld was dit een gebeurtenis van historisch belang. Dit Verdrag is bedoeld om uitsluiting van
mensen met een handicap of chronische ziekte te voorkomen.
Toegankelijkheid is één van de 4 grondslagen in het Verdrag, naast gelijkheid, doeltreffendheid en
zelfstandigheid. Door Nederland werd het Verdrag in 2007 ondertekend. Opnieuw een mijlpaal. Maar
daarna werd het stil.
Naast het VN Verdrag spelen er in Nederland momenteel de ontwikkelingen rondom de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van de nieuwe wet (per 1-1-2015) is het
mogelijk maken voor mensen om langer thuis te blijven wonen en zelfredzaam te zijn. De gemeente
gaat de ondersteuning regelen zodat inwoners zo goed mogelijk kunnen participeren. Hiervoor is wel
een brede toegankelijkheid op alle terreinen nodig (gebouwen, verkeer, Wmo, informatievoorziening
etc.). Dat kan hoge kosten met zich meebrengen. Een deel van deze kosten kan worden voorkomen
door in al het beleid van de gemeente toegankelijkheid voor iedereen, dus voor mensen met én
zonder een beperking, direct mee te nemen.
Wij pleiten hierbij dan ook voor een goede verankering van inclusief denken in de ambtelijke
organisatie en -werkwijze. Het vroegtijdig rekening houden met toegankelijkheid in alle vormen van
beleidsvoorbereiding is ook nog eens kostenefficiënt. Reparatiekosten van planrealisatie, die achteraf
niet aan eisen van toegankelijkheid blijkt te voldoen worden zo overbodig. Daarom achten wij het van
groot belang dat het denken over toegankelijkheid van gebouwen, openbare ruimte, infrastructuur en
voorzieningen in al zijn facetten goed in het ambtelijk beleidsvormingsproces wordt verankerd en
willen u daar bij het aantreden als nieuw gemeentebestuur graag opmerkzaam op maken.
In onze Gemeente wordt al lange tijd gewerkt aan inclusief denken. In 2005 is in samenwerking met
o.a. het Gehandicaptenplatform Gemeente De Bilt een start gemaakt met het
Actieplan Toegankelijkheid. Dit plan heeft naast een algemeen deel ook uitgewerkte actiepunten. De
Bilt heeft bewezen hiervoor open te staan. De aandacht voor participatie van mensen met een
beperking en daarmee voor toegankelijkheid mag zeker nú niet verloren gaan, nu het streven is om
ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Toegankelijkheid
en stimuleren van participatie van iedere burger zou bij Gemeentebestuur én ambtelijk apparaat
scherp op het netvlies moeten staan.
Wij zouden dan ook graag zien dat het College inclusief denken opneemt in het collegeakkoord en dat
voortaan in ieder collegevoorstel wordt aangegeven hoe toegankelijkheid en zelfstandigheid voor álle
burgers worden gewaarborgd in het beleid. Nog beter zou het zijn als er een ambtenaar zou worden
aangewezen, die inclusief beleid als expliciete verantwoordelijkheid krijgt toegewezen, van wie dus
mag worden verwacht dat hij beleidsvoorstellen toetst op toegankelijkheid.
Even iets over de voorgeschiedenis.
Doel van het Actieplan Toegankelijkheid was dat alle inwoners van de gemeente op een
gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Hiervoor moeten publieke
gebouwen en openbare voorzieningen zodanig worden ontworpen dat ze voor iedereen toegankelijk
zijn. Speciale voorzieningen moeten tot een minimum worden beperkt. Alleen zo is iedereen echt
welkom en krijgt elke inwoner (met én zonder beperking) de kans om mee te doen aan het
maatschappelijk leven en kunnen de kosten voor de gemeente verminderd worden.

Als in de ontwerpfase van een gebouw of terrein rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid
leidt dit nauwelijks tot meerkosten. Achteraf aanpassen kost altijd meer en leidt bovendien niet tot een
optimale oplossing.
Dit Actieplan was de kiem van inclusief denken. Omdat inclusief denken bewustwording vereist heeft
het Gehandicaptenplatform de afgelopen jaren regelmatig (2010, 2011 en 2013) een training
Toegankelijkheid/Inclusief Denken verzorgd voor B&W en de gemeenteraad, projectleiders en andere
ambtenaren. Het doel van deze training is om de deelnemers zelf kort te laten ervaren hoe het is om
te leven met een beperking, zodat zij deze ervaring kunnen meenemen in hun dagelijkse
werkzaamheden. Deze bijeenkomsten zijn positief ontvangen.
Wij doen u hierbij graag het aanbod ook voor u en de nieuwe gemeenteraad een keer een training te
organiseren.
Samengevat adviseren wij u;
• Inclusief denken als belangrijk uitgangspunt mee te nemen in het nieuwe coalitieakkoord ten
gunste van een inclusieve samenleving waarin iedereen welkom is en de kans krijgt deel te
nemen.
•

In elk collegevoorstel toegankelijkheid voor en zelfstandigheid van burgers als toetssteen van
beleid op te nemen en te laten zien hoe dit inclusief denken in het specifieke voorstel is
uitgewerkt.

•

Een ambtenaar expliciet verantwoordelijk te maken voor inclusief beleid als facet van alle
gemeentelijk beleid.

Graag vernemen wij van u hoe u inclusief denken de komende raadsperiode gaat borgen. Natuurlijk
zijn we bereid om desgewenst nog een toelichting te geven op dit verzoek.
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