
1 

 
Startnotitie - Lokale Inclusie Agenda 

April 2020 
 

 

Aanleiding 
In de gemeenteraad van 3 maart 2020 is de motie “Iedereen doet mee” aangenomen. Hiermee heeft 
de gemeenteraad het college opdracht gegeven om een “Lokale Sociale Inclusie Agenda” te 
ontwikkelen. Daarnaast hebben we als gemeente dezelfde opdracht vanuit het VN-Verdrag rechten 
voor mensen met een handicap. Ook geven we met het maken van de agenda uitvoering aan het 
Regenboogakkoord. In deze startnotitie schetsen we het proces om te komen tot deze agenda.  

Kader 
In de concepttekst van het Integraal Beleidskader (IBK) is “Iedereen doet mee” één van de 
uitgangspunten. Het IBK en daarmee het uitgangspunt iedereen doet mee wordt - als het goed is - 
vastgesteld tijdens de gemeenteraad in juli 2020. Dit uitgangspunt hanteren we dan ook als de 
definitie van inclusie:  
 

 
Iedereen doet mee  
Stichtse Vecht wil een inclusieve samenleving zijn. Wij vinden dat iedereen erbij hoort, iedereen 
ertoe doet en iedereen mee moet kunnen doen naar eigen wens en vermogen. Het maakt niet uit 
wat je leeftijd, culturele achtergrond, inkomen, gender, geaardheid, talenten of beperkingen zijn. In 
een inclusieve samenleving komt iedereen tot zijn recht. Iedereen mag er zijn en hoort erbij. Een 
ieder levert met zijn talenten naar eigen wens en vermogen een bijdrage aan de samenleving.  
 
Het betekent niet dat iedereen dezelfde dingen kan doen. Niet alles is mogelijk en toegankelijk voor 
iedereen. We realiseren ons dat sommige zaken onoplosbaar zijn. Daarmee accepteren we ook dat 
er verschillen zijn. Mensen zijn niet gelijk of hetzelfde. Wel is iedereen gelijkwaardig. 
 
Inclusie kan wel degelijk betekenen dat we voor een bepaalde groep enige mate van ondersteuning 
of beschutting creëren, soms tijdelijk (als onderdeel van een leerproces van alle betrokkenen), 
soms structureel. Dit is nodig, juist omdat niet iedereen de vaardigheden heeft om geheel op eigen 
kracht mee te doen. Uitsluiting gaan we tegen. Samen met inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties geven we als gemeente vorm aan de inclusieve samenleving. 
 
Uit: Integraal Beleidskader sociaal domein, 2020 
 

 
De opdracht 
In de motie is opdracht gegeven om een agenda te maken voor de “verdere vormgeving van Sociale 
Inclusie van mensen met een fysieke, psychische of zintuiglijke beperking”. Uitgaand van het integraal 
beleidskader willen we deze opdracht graag breder trekken. We stellen voor om niet enkel naar het 
sociaal domein te kijken, maar breed in kaart te brengen wat er nodig is om een inclusieve gemeente 
te zijn. Daarnaast stellen we voor om ons niet enkel te richten op mensen met een beperking, maar de 
agenda te maken voor alle inwoners van de gemeente Stichtse Vecht. 
 
Een belangrijk onderdeel van de opdracht is dat de Lokale Inclusie Agenda  samen met 
ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven wordt 
ontwikkeld.  
 

Opbouw agenda 
In de Lokale Inclusie Agenda werken we de volgende punten uit: 

- Hoe inclusie er uit zou moeten/kunnen zien in onze gemeente (eventueel uitgesplitst per kern); 
- Wat mooie voorbeelden zijn om trots op te zijn en voort te bouwen; 
- Wat knelpunten zijn die we moeten oplossen; 
- Waar kansen liggen voor de toekomst. 
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Het proces & planning 
We doorlopen vier fases om de agenda op te stellen. 
 
Fase 1 – de start 
In de eerste fase wordt het proces goed gekaderd door het vaststellen en verspreiden van deze 
startnotitie. Daarnaast wordt de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd 
dat vanwege de corona maatregelen de agenda op 15 november nog niet gereed is. Deze wordt in Q1 
2021 ter kennisname aan de raad gestuurd (zie ook fase 4).  
 

Wanneer Wat 
April Startnotitie in PHO 
Mei - Startnotitie ter besluitvorming naar college 

- Startnotitie ter kennisname naar raad en 
adviesraad 

 
Fase 2 – Ophalen van informatie 
Door de corona pandemie is het niet mogelijk om een grote startbijeenkomst te organiseren. We 
beginnen daarom op drie andere manieren met het ophalen van informatie: 
 
1. Monitor inclusieve samenleving 

De VNG heeft een monitor ontwikkeld met vragen om een beeld te krijgen hoe inclusief de 
gemeente al bezig is. De monitor richt zich enkel op mensen met een beperking. We zullen de 
monitor daarom bij een deel van de partijen afnemen.  

 
2. (Telefonische) interviews over inclusieve samenleving 

De met name kwantitatieve gegevens uit de monitor willen we aanvullen met kwalitatieve 
gegevens. Hiervoor houden we de komende tijd (telefonische) interviews. Hierbij gebruiken we de 
volgende vier vragen als leidraad: 

 
o Hoe inclusie er uit zou moeten/kunnen zien in onze gemeente; 
o Wat mooie voorbeelden zijn om trots op te zijn en voort te bouwen; 
o Wat knelpunten zijn die we moeten oplossen; 
o Waar kansen liggen voor de toekomst. 

We interviewen onder andere ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties, maatschappelijke 
partners en het bedrijfsleven.  

3. Eerste invulling agenda 
We staan niet aan het begin van een inclusieve samenleving. Daarom kunnen we in deze fase 
ook al in kaart brengen welke activiteiten er al plaatsvinden en welke in de planning staan vanuit 
andere agenda’s/plannen om een inclusieve samenleving te bereiken.  

Wanneer Wat 
Mei Uitzetten monitor over inclusieve samenleving 
Mei – juli - (Telefonische) interviews over inclusieve 

samenleving. 
- Verzamelen al lopende en geplande activiteiten.  

Juli – augustus Bundelen informatie 
 
Fase 3 – Delen van informatie 
In september hopen we weer grotere bijeenkomsten te mogen organiseren. Tijdens een grote 
bijeenkomst (of een alternatief voor een fysieke bijeenkomst) willen we de informatie uit fase 2 delen. 
Daarnaast is het doel vooral om de agenda met elkaar te vullen. We stellen tijdens de bijeenkomst 
een kerngroep van ambassadeurs samen die gezamenlijk met ons de agenda verder ontwikkelt. In 
deze bijeenkomst wordt ook de LHBTI-doelgroep uitgenodigd.  
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Wanneer Wat 
Juni-juli Save the date bijeenkomst 
Juli – augustus Voorbereiden bijeenkomst 
September – oktober Grote bijeenkomst (of alternatief voor een fysieke 

bijeenkomst) 
 
 
Fase 4 – Opstellen agenda  
Na de grote bijeenkomst wordt de agenda verder gevuld. Vervolgens wordt ook het verdere plan van 
aanpak gemaakt om te bepalen hoe we verder met de agenda aan de slag gaan en blijven. Beide 
stukken worden ter kennisname aan de gemeenteraad gestuurd. Hierbij wordt ook aangegeven welke 
extra middelen eventueel nodig zijn. Dit kan dan wanneer nodig in Q2 2021 in de kadernota van 2022 
worden meegenomen. Voor 2021 zijn sowieso maar beperkt extra middelen beschikbaar. Hier wordt 
bij de uitwerking en planning van de agenda rekening mee gehouden.  
 

Wanneer Wat 
Oktober – december - Verder uitwerken agenda 

- Bepalen verdere plan van aanpak 
Q1 2021 Ter kennisname naar de raad 

 
Risico’s 

Risico Beheersmaatregel 
De corona maatregelen worden verlengd, 
waardoor het proces niet op de omschreven 
manier kan worden uitgevoerd. Het is dan niet 
mogelijk om de agenda door middel van een 
grote bijeenkomst te maken. 

Wanneer de corona maatregelen worden 
verlengd, wordt in overleg met wethouder 
Veneklaas het proces aangepast. 

De gemeente neemt initiatief tot het maken van 
de agenda. Hierdoor kan bij andere partijen het 
beeld ontstaan dat in de agenda wensen van 
verschillende organisaties worden verzameld die 
vervolgens door de gemeente worden 
uitgevoerd. 

- In alle communicatie zijn we er duidelijk over 
dat een inclusieve samenleving een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid is.  

- Tijdens de grote bijeenkomst verzamelen 
we ambassadeurs of stellen we een 
werkgroep samen die met ons de agenda 
ontwikkelt.  

- In de agenda nemen we ook activiteiten op 
die los staan van de gemeentelijke 
organisatie.  

De inclusie agenda heeft een brede insteek. 
Hierdoor is het risico dat het te breed wordt en 
te vaag blijft. 

Na fase twee stellen we prioriteiten wat de 
belangrijkste vraagstukken/knelpunten zijn om 
een inclusieve samenleving te bereiken. Op die 
manier zorgen we voor focus in de agenda en 
voor het programma van de grote bijeenkomst in 
het najaar. 

 


