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Reactie op Advies  

 
Nummer Opmerking/advies Reactie 

1.  Met het IBK, Integraal Beleidskader Sociaal Domein, het 

VN-verdrag handicap en de Participatiewet, is het 

document "Stichtse Vecht voor iedereen" zeer gedurfd, 

ambitieus en toekomstgericht tot 2030. De Adviesraad 

waardeert de nota als zeer positief en "toegankelijk" en 

met een warm inlevingsvermogen geschreven. Zeker 

met het voornemen van Stichtse Vecht om een 

voorbeeld te zijn voor de samenleving als een inclusieve 

organisatie. In dit verband zou het Stichtse Vecht sieren 

zich te profileren, als een Regenbooggemeente en dit 

ook op de website te plaatsen.  

 
 

Het college is blij met uw positieve terugkoppeling. Het overzicht van alle 
acties die bijdragen aan inclusie laat inderdaad zien dat langs verschillende 
sporen, met ambitie en betrokkenheid wordt gewerkt aan het thema inclusie.   
Het college doet dit voor een bredere doelgroep dan Sec het VN verdrag voor 
de handicap verlangt. In deze reactie gaan we in op enkele specifieke 
onderdelen van uw advies. In uw advies zijn ook enkele opmerkingen en 
opgenomen die een bevestiging zijn van hetgeen in de LIA staat. Deze neemt 
het college dan ook ter kennisgeving aan. Ook zijn enkele suggesties gedaan 
die worden betrokken in andere (nog) te ontwikkelen beleidsonderwerp zoals 
inkoop en de aanbesteding, de omgevingsvisie.  
Uw zienswijze dat de gemeente zich kan profileren als regenbooggemeente is 
onder de aandacht gebracht van het college. Indien gewenst kan hierover een 
nader debat worden gevoerd in het college en/of met de raad.  

2.  In de criteria voor goede samenwerking met partners 

adviseert de Adviesraad om opdrachten selectiever aan 

te besteden om zo de bewustwording bij externen te 

concretiseren. Werk alleen samen met partners als deze 

in de uitvoering van hun werkzaamheden ook inclusief 

handelen en zo bijdragen leveren. 

 

De gemeente geeft reeds invulling aan sociaal opdrachtgeverschap door 
toepassing van Social Return On Investment (SROI). De vraag is echter of een 
overheid een “breder” inclusief beleid bij commerciële partners kan afdwingen. 
Een te onderzoeken mogelijkheid is het opnemen van gunningscriteria rondom 
inclusie en diversiteit op te nemen in de voorwaarden van een aanbesteding. 
Dit ligt juridisch complex en het is de vraag in hoeverre dit houdbaar is. Een 
ander mogelijke oplossing is toepassing van een nog  door de markt/overheid - 
te ontwikkelen keurmerk of label dat iets zegt over het inclusiebeleid van een 
commerciële partij. Het college neemt uw suggestie ter harten en zal landelijke 
ontwikkelingen rondom het thema “Sociaal Opdrachtgeverschap en Inclusief 
inkopen” actief volgen. 

3.  U geeft enkele suggesties om te verwerken in het 

activiteiten overzicht van de LIA. Het betreft:  

 

1. een aanpassing in het convenant van de 

Buurt/Wijkcommissies, met toevoeging van 

wederkerigheid tegenover de € 15.000 door 

inclusiecriteria; 

UW suggesties 1 en 3  worden niet verwerkt in de LIA. Er wordt reeds op 

andere wijze tegemoet wordt gekomen aan de achterliggende gedachte van 

deze adviezen. Uw advies 2 wordt overgenomen en verwerkt als concrete 

activiteit in de LIA in de omgeving “Zorg”.  

 

1. Uw advies over wederkerigheid/inclusie criteria boven de door u 

voorgestelde drempel van  15.000 wordt ter harte genomen. In voorkomende 
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2. het recente advies 202306ADVIESRAADLAS Advies 

Uitgangspunten adviesraden definitief 11 mei 2020 

Inkoop Wmo-Hulpmiddelen, waarbij inclusie alleen 

opgaat als deze doelgroep van zijn hulpmiddelen 

gebruik kan maken door snelle levering en reparatie; 

 

3. het voornemen om in alle 12 woonkernen openbare 

toiletten te plaatsen. 

 

gevallen kan worden bekeken of maatwerk wordt toegepast.  

 

2. Aan uw advies wordt inmiddels uitvoering gegeven. In het nieuwe regionale 

WMO-hulpmiddelen contract zijn met de leverancier marktconforme afspraken 

gemaakt over de maximale termijnen van levering en reparaties. Het huidige 

contract is ingegaan per 31 maart 2021 en met een actief contractbeheer en 

continue monitoring van eventuele klachten wordt gevold dat de leverancier 

blijft voldoen aan de gemaakte afspraken. Deze monitoring is openvaar. 

Daarnaast is het college voornemens de landelijke convenanten WMO 

hulpmiddelen; ‘maatwerkprocedure toegang’ en ‘meeverhuizen’ te 

ondertekenen. Het convenant “ maatwerkprocedure toegang”  bevat afspraken 

hoe partijen moeten handelen bij een complexe hulpmiddelenaanvraag zodat 

voorzieningen snel en op efficiënte wijze worden verstrekt. Het convenant 

meeverhuizen bevat afspraken over hoe te handelen wanneer een cliënt 

verhuist en zijn hulpmiddel wil meenemen. Beide convenanten  sluiten goed 

aan bij de huidige uitvoeringspraktijk in Stichtse Vecht. De beoogde 

ondertekening van beide convenanten wordt toegevoegd als extra activiteit in 

de LIA bij de omgeving Zorg. 

 

3. Zoals vermeld in de LIA zal het college hier in de uitvoering van de motie “ 

Openbare toiletten”  aandacht aan besteden. Er volgen in het najaar van 2021 

nadere gespreken met ondernemers en Horeca Nederland.  

4.  Het onderwerp verkeersveiligheid zal zeker de komende 

tijd een rol spelen als de verkeersslachtoffers onder 

ouderen blijven toenemen. Een steeds grotere rol hierin 

zal de handhaving en het onderhoud van wegen spelen. 

Het onderwerp verkeersveiligheid wordt meegenomen in de nieuwe 

omgevingsvisie. Uw suggestie/bevinding wordt onder de aandacht gebracht bij 

de betrokken ambtenaren.  

5.  De Adviesraad vraagt aandacht voor de financiële en 

digitale toegankelijkheid. Door het sluiten van filialen van 

banken en geldautomaten worden kwetsbare groepen 

gedwongen meer in de digitale wereld te treden. Meer 

en meer worden ze geconfronteerd met fraudegevoelige 

websites en valse uitnodigende financiële voorstellen 

met de nodige nare gevolgen. De website dient daarom 

up-to-date en regelmatig laagdrempelig meertalig 

ingericht te worden. Senioren zullen meer uitgedaagd 

moeten worden, Stichting Welzijn Stichtse Vecht, 

Stichtse Vecht Computer Café en Bibliotheek A VV, om 

aan een digitale scholing deel te nemen om gebruik te 

kunnen maken van alle informatie van de website; 

 
 

Aan dit advies wordt reeds invulling gegeven door het college. Cyber-
criminaliteit in de vorm van WhatsApp oplichting, Phishing en Spoofing is een 
landelijk probleem waar relatief vaak ouderen en kwetsbare groepen 
slachtoffer van zijn. Het vraagt om zowel landelijke als lokale oplossingen. 
Private partijen zoals banken en financiële instellingen informeren en 
waarschuwen hun klanten regelmatig. Ook de Rijksoverheid besteed 
regelmatig aandacht aan deze problematiek. Helaas is dit niet altijd voldoende. 
Het college onderkent daarom de noodzaak ook lokaal aandacht te geven aan 
financiële/digitale toegankelijkheid en cybercrime.  Cybercrime is een van de 
thema’s in het Integraal Veiligheidsplan Stichtse Vecht 2018-2022. In dit plan 
staat dat we landelijke ontwikkelingen actief volgen. Inwoners, ondernemers 
en organisaties worden bewust, alert en weerbaar gemaakt. Dat doen we door 
inzet van Social Media, het verspreiden van huis aan huis folders zoals 
onlangs door politie is gedaan en het betrekken van jongeren in de kwetsbare 
leeftijd van 8 tot 12 jaar (Hackshield). Het college zal geen meertalige website 
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inrichten. Dit is vanuit zowel beheers- als kostenaspecten voor een gemeente 
met de omvang Van Stichtse Vecht niet haalbaar. Het college gaat graag 
nader met de adviesraad in gesprek hoe we meer senioren kunnen bereiken 
en uitdagen gebruik te maken van het lokale en laagdrempelige digitale 
scholingsaanbod. Het college onderkent dat dit in belangrijke mate kan 
bijdragen aan het voorkomen van cybercrime en het verbeteren van digitale 
toegankelijkheid. 
 

6.  Zoals in nota is aangegeven, is inclusie nooit klaar en 

zal de Adviesraad met interesse de dynamische 

uitwerking volgen in combinatie met het Sport-, 

Gezondheids-, Preventie- en Woonzorgakkoord. Vooral 

dit laatste akkoord zal op Wonen in combinatie met 

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 

(MOBW) een flinke inhaalslag teweeg moeten brengen 

in Stichtse Vecht. De Adviesraad hoopt van harte dat de 

financiële onderbouwing van de voorgenomen Lokale 

Inclusie Agenda voldoende zal zijn voor zowel de korte 

als lange termijn.  
-  

Het college neemt uw bevinding ter kennisgeving aan. U wordt actief 
geïnformeerd over de voortgang van beleidsontwikkeling op het gebied van 
Sport-, Gezondheids-, Preventie- en het Woonzorgakkoord. De financiële 
onderbouwing van de LIA vormt geen onderwerp van discussie. De 
financiering van de omschreven bestaande en beoogde activiteiten is immers 
geborgd in de gemeentelijke begroting en de lokale herstelagenda.   
 
 
 
 

 


