Inclusie agenda – VN-verdrag Personen met een handicap

Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van
kracht. Het Rijk, de Alliantie, VNO-NCW, MKB Nederland en de VNG willen samen de beginselen uit
het VN-verdrag in de praktijk verwezenlijken en hebben als eerste stap gezamenlijk een
implementatieplan opgesteld.
De VNG heeft de implementatie een extra impuls gegeven met de ontwikkeling van het zogenaamde
Koplopersprogramma, gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking. Op dit
moment mogen 25 gemeenten zich Koploper noemen. Alle Koplopers hebben het door henzelf
opgestelde manifest ‘Iedereen Doet Mee!’ ondertekend. Dit manifest verplicht de gemeenten
daadwerkelijk aan de slag te gaan met het ontwerp, de implementatie en borging van een inclusieagenda.
In Friesland is Leeuwarden weliswaar geen Koploper, maar maakt wel belangrijke stappen om de
naleving van het VN-verdrag handen en voeten te geven. Op 12 september 2019 is in Leeuwarden
het manifest ‘Iedereen Doet Mee’ ondertekend.
De WMO Adviesraad, de Adviesraad Toegankelijkheid SWF (voorheen CIG) en de cliëntenraad WBB
hebben met elkaar gesproken over de status van de inclusie-agenda en de uitvoering van VN-verdrag
in Súdwest-Fryslȃn.
Naar aanleiding van dit gezamenlijk overleg zijn eind vorig jaar de volgende vragen schriftelijk bij de
gemeente neergelegd:
Wie (afdeling, beleidsmedewerkers) houdt zich op dit moment binnen de gemeente SWF
bezig met de genoemde onderwerpen?
-

Welke initiatieven worden reeds ondernomen in het kader van het VN-gedrag?

Bestaan er al concrete plannen ten aanzien van de ontwikkeling van een inclusie-agenda
(conform VNG-richtlijnen) en kunnen we die ter inzage krijgen?
Heeft de gemeente SWF de ambitie toe te treden tot de groep Koplopers c.q. het manifest
‘Iedereen Doet Mee’ te ondertekenen?
Is de gemeente van plan om de ‘Inclusie-agenda’ zelfstandig te ontwerpen en realiseren, of
zal samenwerking met andere (Friese) gemeenten gezocht worden.
-

Heeft de gemeente al ideeën over de samenwerking met het veld?

Uit het antwoord van de gemeente blijkt dat de onderwerpen VN-verdrag en Inclusie-agenda zeer
serieus genomen worden. Inmiddels is een beleidsambtenaar vrijgemaakt, ondersteund door een
stagiaire, om tot planvorming te komen.
De eerste stap is een inventarisatie van activiteiten en initiatieven die, al dan niet in samenhang,
reeds zijn of worden ontwikkeld. De tweede stap is een activiteiten plan Inclusie.

