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Geachte wethouder Brommersma,
Beste Anne,
Het DB van de Adviesraad Sociaal Domein heeft kennis genomen van de Kadernota 2019 – 2022 van
de gemeente De Bilt.
We missen in de kadernota de implicaties VN verdrag voor de rechten van mensen met beperking.
Hiervoor heeft U een inclusie agenda 2018-2019 (zie bijlage) opgesteld. Waarvoor veel waardering. Ik
haal hierbij een deel van de inleiding aan van deze nota.
Aan de slag met het VN-Verdrag? Gemeenten zijn wettelijk verplicht om met het VN-Verdrag aan de
slag te gaan. De gemeente moet één integraal plan opstellen voor de korte, middellange en lange
termijn en daarin aangeven welke stappen zij precies zet om van toegankelijkheid de algemene norm
te maken. Dit plan betreft het gehele sociale domein (Wmo 2015, Participatiewet en de Jeugdwet).
Doelstelling inclusief beleid:
Het uiteindelijk doel van het VN-verdrag heeft als stip op de horizon het creëren van een inclusieve
samenleving. In een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen en wordt niemand
gediscrimineerd of uitgesloten. Voor mensen met een beperking betekent inclusief dat ze meedoen op
voet van gelijkheid, dat ze regie hebben over hun eigen leven en dat ze toegang hebben tot dezelfde
voorzieningen en diensten als mensen zonder beperking. Het Rijk heeft aangegeven dat maatregelen
‘evenredig’ en ‘redelijk’ moeten zijn en dat ‘de weg der gelegenheid’ gevolgd moet worden in de
relatie van sociale en fysieke toegankelijkheid.
Anders gezegd de implicaties van een inclusieve samenleving, die ook om investeringen vragen,
zeker wat betreft het onderdeel toegankelijkheid. Als we het dus over de periode 2019 tot 2022
hebben zijn investeringen noodzakelijk en een wettelijke verplichting om tot een inclusieve
samenleving te komen. De Biltse Samenleving die toegankelijk is voor een ieder met of zonder
handicap.

Dit maakt het ons inziens noodzakelijk dat de implicaties van een inclusieve samenleving een plaats
krijgen in de kadernota 2019 -2022 van de gemeente De Bilt

Nog een opmerking ten aanzien van de kadernota. Hierin lezen we dat de gemeente De Bilt ten
aanzien van het Sociaal Domein geconfronteerd dreigt te worden met een negatief meerjarig
financieel perspectief. Mochten als reactie hierop door het nieuwe college, in het sociale domein
maatregelen genomen worden, gaan wij ervanuit dat wij als ASD hierbij worden betrokken.

Met vriendelijke groet,

Hans Voogt
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein De Bilt

