
 

Motie:  Ondertekenen van VNG Manifest ‘Iedereen doet mee’  
 

De commissie sociaal domein van de gemeente Stichtse Vecht in vergaderingen bijeen op 7 januari 
2020. 

Constaterende dat :  

- Dat in het Coalitieakkoord staat m b t het sociaal domein  : ‘’ We gaan uit van een 
samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en waarin niemand aan de zijlijn 
staat’’ en  dat ‘ iedereen heeft dezelfde rechten , kansen en verantwoordelijkheden’’.  

- Dat het College werkprogramma sociaal de ambitie heeft dat “Iedereen (kan) naar 
vermogen deelnemen aan de samenleving, waarbij inwoners zoveel mogelijk zelf de 
regie over hun situatie behouden’’ 

- Dat door Sportfonds SV al een aanzet is gedaan om aan het VN verdrag voor mensen 
met een handicap gehoor te geven door sportactiviteiten te organiseren  gericht op 
jongeren met beperkingen.  

Overwegend dat : 

In de VNG-ledenbrief een oproep gedaan wordt aan gemeenten om zich bij de VNG aan te 
melden voor het Manifest ‘Iedereen doet mee’. De gemeente moet hiervoor aan de 
volgende criteria voldoen:  

• De aanmelding om te tekenen dient een gezamenlijk initiatief van de gemeente en 
(belangenbehartigers van) mensen met een beperking te zijn . 

• De gemeente werkt – op sommige terreinen – al samen met mensen met een beperking.  

• Toegankelijkheid en inclusie staan hoog op de agenda.  

• Er zijn al een aantal initiatieven op het gebied van toegankelijkheid in gang gezet. 

 • Deze initiatieven dragen bij aan een inclusieve en diverse samenleving. 

 • Een afgeronde Lokale Inclusie Agenda is niet noodzakelijk, wel moet er (aanwijsbare) 
intentie zijn om daar in 2019 nog actief mee aan de slag te gaan. 
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Draagt het college op :  

1 De huidige Stand van zaken met betrekking tot de lokale activiteiten en initiatieven inzake 
Inclusie in kaart te brengen. 

2. Na te gaan  of de gemeente voldoet aan de criteria om het Manifest ‘Iedereen doet mee” 
te ondertekenen.. En zoo niet,  na te gaan wat is er nog nodig om aan deze criteria te 
voldoen. 

3. Wanneer de gemeente voldoet aan de criteria, het Manifest te ondertekenen om ons 
daarmeebij de 25 koploper gemeenten aan te sluiten. 

4. Na te gaan welk initiatief of initiatieven de gemeente nog kan ontwikkelen om een  
volwaardige participatie in de samenleving van mensen met een beperking verder vorm te 
geven. 

5. De raad over 1 tm 4 te rapporteren vóór 1 april 2020. 

         

Breukelen, 1 Januari  2020 

Ingediend door de fractie van de PvdA Stichtse Vecht 

 

S. Jeddaoui en E. Swerts 

PvdA Stichtse Vecht   


