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Onderwerp 
Bespreken Evaluatie Inclusieagenda Tynaarlo 2017 

 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Een inclusieve samenleving is een maatschappij waar iedereen mee kan doen, ongeacht een 
eventuele beperking. 
 
Aandacht voor de toegankelijkheid van gebouwen, openbare ruimte, maar ook bijvoorbeeld 
websites, is nodig om te zorgen dat alle inwoners en bezoekers van de gemeente gebruik kunnen 
maken van deze voorzieningen. Die aandacht moet er zijn bij het maken van plannen en 
ontwerpen, en bij het gebruik in de dagelijkse praktijk. Daarnaast is het soms nodig om bestaande 
situaties aan te passen, zodat ze alsnog aan de eisen voldoen. 
 
Het doel is dat de gemeente dit voortvarend toepast in haar eigen plannen en installaties, maar ook 
dat zij er op toeziet dat toegankelijkheid bij particuliere initiatieven voldoende aandacht krijgt. 
 
De Inclusieagenda Tynaarlo is een instrument om dit doel in onze gemeente stapsgewijs te 
bereiken.  

 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
 

Zie inleiding van de Evaluatie Inclusieagenda voor het opstellen van de Inclusie Agenda in Tynaarlo in mei 
2017. 
  
In februari 2018 heeft de Werkgroep Inclusieagenda de evaluatie van de Inclusieagenda Tynaarlo mei-
december 2017 aangeboden aan de gemeente. In haar antwoordbrief (dd  20 maart 2018, zaaknr 457000) heeft 
het MT uitgesproken dat zij de aanbevelingen uit de evaluatie overneemt.   
We zijn daar blij mee, maar omdat we menen dat het voor de bewustwording belangrijk is belangrijk is dat de 
raad nadrukkelijk kennisneemt van de evaluatie en ook de conclusies voor zijn rekening neemt, hebben we 
gevraagd om de evaluatie apart te agenderen. De gevraagde uitspraak van de raad is verwoord in een motie. 
 
De evaluatie van de Inclusieagenda laat zien dat er in Tynaarlo vooruitgang wordt geboekt op de gemaakte 
afspraken. Een onderwerp als bewustwording vraagt langer tijd, maar bij de inrichting van de website is goed 
samengewerkt. We willen dit momentum graag vasthouden en uitbreiden, zodat aandacht voor toegankelijkheid 
van zowel openbare als particuliere gebouwen en ruimtes een vanzelfsprekendheid wordt. Door herhaling en 
blijvende aandacht kan het onderwerp inslijten. 
 
Dit willen we bereiken door als raad: 

a) nu onze waardering uit te spreken voor de al bereikte resultaten, 
b) het college aan te moedigen voortvarend door te gaan op deze weg, zoals verwoord in de 

antwoordbrief,  
c) het college opdracht te geven de inzet van vrijwilligers, o.a. van het VN-panel, te faciliteren, 

bijvoorbeeld met ruimte en ambtelijke ondersteuning, 
d) een informatieavond te laten organiseren voor raad en inwoners, om kennis te maken met de Inclusie-

agenda en waarin aangegeven wordt hoe je toegankelijkheid in de praktijk kunt organiseren, zowel 
tijdens de planning als achteraf. 



 
 
 

e) het college te vragen om de raad op te hoogte te houden van de ontwikkelingen, en ook over 2018 een 
soortgelijke evaluatie uit te laten voeren. 

 
 
Welke vragen hebben we naar aanleiding van de evaluatie? 
 
Naar aanleiding van de evaluatie hebben we nog enkele vragen voor het college: 
 

1. Onderzoek passend onderwijs (ad C, pag 4):  
Wat is de stand van zaken rond het onderzoek n.a.v. de motie van 20 juni 2017: “Hoe inclusief is het 
onderwijs in de gemeente Tynaarlo voor iedereen, hoe dicht naderen we art.24 van het VN-verdrag?”  
Hoe gaat u dit onderzoek alsnog proberen vorm te geven?  

 
2. Website gemeente (ad D. pag 5, aanbeveling 5 pag 8):  

In hoeverre is het mogelijk/gewenst om het Drempelvrij Keurmerk voor de website te verwerven?  
Wat zijn belemmeringen en wat de gevolgen als dit keurmerk niet gehaald wordt? 
  

3. Nieuwe onderwerpen voor de agenda (aanbeveling 2, pag 7):  
Is er zicht op welke onderwerpen binnen korte tijd afgehandeld zullen zijn, zodat een nieuw onderwerp 
aangepakt kan worden?   
Heeft u voorstel een volgend onderwerp dat nu prioriteit verdient?  

 
 
 
Wat ging er aan vooraf 
 
Nederland heeft het VN-verdrag voor inclusie ondertekend en in 2016 geratificeerd. Daarmee hebben we als 
maatschappij de verplichting op ons genomen om gebouwen zo in te richten dat zij toegankelijk zijn voor 
mensen met een beperking. Die beperking kan aangeboren zijn of ontstaan door een aandoening, ongeval of 
ouderdom. Het gaat dus om een grote variatie aan beperkingen, waar niet altijd oog voor is.  
In Tynaarlo is op initiatief van ‘leden van de doelgroep’ en de fracties van GroenLinks, D66, PvdA en 
ChristenUnie een VN-panel voor Inclusie opgericht, destijds het eerste in Nederland. Dit panel van 
ervaringsdeskundigen adviseert onze gemeente over de praktische kanten van de uitvoering van dit verdrag. 
Voor dit panel is ook budget beschikbaar gesteld.  
 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
 

De inwoners worden over het standpunt van de raad geïnformeerd door middel van een persbericht. Zij worden 
verder uitgenodigd voor de informatieavond langs de gebruikelijke kanalen. 
 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
 
De kosten van deze activiteiten vallen binnen de normale begroting van de gemeente. 

 


