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Raad/Steunfractie: Bieneke Nienhuis (GL), Gea
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Gezinus Pieters (VVD)  (voorzitter), Annemarie
Machielsen (LT), Christina Stradmeijer (D66),
Hilde Kamminga (VVD), Els Kardol (D66), Henk
Middendorp (CDA), Dennis Franke
(Gemeentebelangen), Jan Smits (VVD), Jarko
Weering (LT),Henny van den Born (CU), Erik
Gerritsen (PvdA), Koos Dijkstra (PvdA), Carla
Ensing (PvdA), Marjolein Koning (PvdA)

College: Miguel Ririhena

Inclusiebeleid gemeente TLO

Presentatie

Inclusie verantwoordelijkheid van ons allemaal, stukje bewustwording.
Doel van de avond: inclusie in beleidsvorming en de rol van de gemeenteraad.

Toegankelijk zijn: wat kun je bijvoorbeeld van een winkel vragen? Waar ligt het kantelpunt van 
toegankelijk moeten/willen zijn en wat kun/wil je opleggen?

Stellingen / rol van de gemeenteraad: 
Op het gebied van inclusie heeft de gemeenteraad een grote(re) kaderstellende rol tov de 
controlerende rol. 

Rood = controlerend
Groen = kaderstellend
Als er geen duidelijke kaders zijn, waar wil je dan op controleren?

Er is ‘iets’ door de raad bedacht, namelijk inclusiebeleid en een panel om hier vorm aan te geven. Na 
ontvangst van een Rekenkamerrapport wordt de raad er zich weer bewust van dat dit beleid en dit 
panel er was. 
Vraag: wat moet je als raad? Moet de raad meer aan het stuur zitten? 

Het instellen van het VN panel was een heel stevig kader.
Maar: 

- er is te weinig gefaciliteerd.  
- er waren financiële problemen rondom het panel



- er is te weinig stil gestaan bij de voorwaarden. 

Wij zijn lekenbestuurders. Je moet je baseren op informatie die je krijgt. Op basis hiervan stel je 
kaders. De rol van de ambtenaar moet leidend zijn  hier ontstaat discussie over. Er word onder 
andere aangegeven dat niet de ambtenaar maar het college hier verantwoordelijk is. En is het college
leidend?  

Het gaat om de wil van de raad  willen we marginaal of maximaal? Dat is wat moet worden 
uitgewerkt. 
We willen als raad iets we geven kaders mee aan het college  deze zet het uit in de organisatie.

Inclusie is geen raadsaangelegenheid 
 unaniem wordt aangegeven dat het wél een raadsaangelegenheid is

Inclusie is iets van de samenleving. Als gemeente hoeven we ons alleen te richten op onze 
verplichtingen vanuit het VN-verdrag: 
Groen: eens
Rood: niet eens
Unaniem rood. We vinden dat we meer moeten doen. Dit is al betoogd door het VN panel in te 
stellen. 
Wel wordt geageerd tegen verdergaande verplichtingen. Moet alles toegankelijk kunnen zijn voor 
iedereen? Bijvoorbeeld, moet je een monumentaal pand altijd aanpassen om toegankelijk te zijn 
voor rolstoelen?
Het gaat erom dat je maximaal doet wat je kunt. 

Inclusie als onderwerp leent zich voor een apart beleidsstuk (rood) vs inclusie moet onderdeel zijn 
van alle beleidsstukken en uitgangspunten (groen). 

Veel groen, maar ook half om half bij een aantal personen. 
Er moet expliciet aandacht aan besteed worden.
Waarschuwing: als het van iedereen is, is het van niemand. 
Je moet laten zien dat je er over nagedacht hebt. 
Inclusie is meer dan toegankelijkheid, iedereen doet er toe. Je moet dus rood doen, maar dit ook 
laten doorklinken in groen. Het is niet of of, maar en en
Het aparte beleidsstuk is een basisdocument met vervolg. 
Je kunt rood ook bij de tijd houden en aanpassen.
Inclusie is breed: gender, leeftijd etc

Opmerking: Het rekenkameronderzoek is niet inclusief  er zat geen kop in het pdf bestand. 
We zijn er ons dus niet altijd van bewust dat we niet inclusief handelen. 
Wordt je bewust van je eigen blinde vlek.
Wanneer we verwachten dat de ambtenaren spreken met ‘zo’n inclusieve groep’. Wie is dan die 
groep? Zo’n groep kan heel ongrijpbaar zijn. 
Oog hebben voor inclusie en je ernaar gedragen wordt nooit perfect, maar je doet het zo goed 
mogelijk. Er zal altijd iets van een blinde vlek blijven bestaan. 

Inclusie is vooral een kwestie van bewustwording. 
Een aantal personen steken zowel rood als groen op, maar er is ook wel apart rood en groen. 
Je hebt een voortrekkende rol voor de samenleving als raad/gemeente.
Bewustwording poogt men in Sire campagnes te bewerkstellingen. Wij moeten het zichtbaar maken 
en ernaar handelen. 
Van onbekwaam naar bekwaam  letten op wat je zegt. 



De dingen waar je je niet bewust van bent, kun je nog niet doen. 

Van Toegankelijkheid zijn we ons bewust. Hier kan ook een taak liggen voor zorgaanbieders in plaats 
van voor de gemeente. 
Inclusie een lastig te vatten onderwerp. 

Wat zijn onze speerpunten?
1. Belemmeringen horen bij het leven. Inwoners hebben zelf de grootste 

verantwoordelijkheid om deze weg te (laten) nemen
2. Een inclusieve samenleving neemt alle belemmeringen die inwoners ervaren weg
3. Hoe ver gaat ‘het wegnemen van belemmeringen?

- Niet iedereen is mondig genoeg om de verantwoordelijkheid te nemen.
- Overheid heeft een zorgplicht
- Verantwoordelijkheid kent ook grenzen. In het redelijke faciliteert de overheid, maar tot 

hoever reikt dit?
- Maatwerk, niet generiek
- Wanneer is iets een belemmering waar we rekening mee moeten houden? Wat voor de één 

een belemmering is, wordt dit door een ander wellicht als geen belemmering ervaren. 
- Sommige beperkingen horen onder de hoede van de zorgverlener. De gemeente moet wel 

faciliteren. 
- Maatschappelijke acceptatie is niet overal gelijk. (maatschappelijk vraagstuk; hoe ga je als 

gemeente bewerkstelligen dat iedereen mag zijn wie hij wil zijn)

Betrokken partijen
1. Op het gebied van inclusie hoeven we niet zo hard te lopen, want wij zijn een van de vele 

betrokken partijen
2. Om een inclusieve samenleving te stimuleren moeten wij vooral in gesprek met… omdat….

De gemeente moet Pro actief handelen. Inclusie is niet vrijblijvend. De gemeente heeft een 
voortrekkersrol. We moeten onze rol als gemeente nemen. 

Veel mensen zullen zich wellicht niet zo makkelijke aanmelden als beperkt. Je maakt jezelf 
kwetsbaar als je je sociaal onveilig voelt. 
Moet het panel weer opnieuw worden ingesteld? Het is doodgebloed door gebrek aan support 
(van de raad). 
We moeten kijken naar de toekomst.
Hebben we kengetallen waar we ons op zouden kunnen focussen? (VNG)
We hebben een rapport van de rekenkamer. Hier moeten we eerst naar kijken en daarbij nieuwe 
inzichten betrekken
Inclusie helder maken en breder trekken. We kunnen niet iedereen tot doelgroep betrekken, 
maar alleen richten op toegankelijkheid is te smal. 

Welke rol speel je als gemeente? 
Bijvoorbeeld in uitvoering bij het (verplicht) aannemen van arbeidsbeperkten als gemeente. 
Waar kunnen we ons op baseren? Wat is al bedacht? Je hoeft niet alles zelf te verzinnen. Een en 
ander kan al bewezen zijn. 

Gemeentelijke rol: 
1. Onze rol op het gebied van inclusie is beperkt
2. Vanwege de reikwijdte van het onderwerp moeten we ons richten op enkele speerpunten
3. Hoeveel mag het kosten?



4. Hoever gaat de rol van de overheid tov van de eigen verantwoordelijkheid/rol van de 
inwoners?

Wat is beschikbaar aan geld? 
Bijvoorbeeld wanneer je uitgaat van: het VN panel met externe begeleiding kost 30.000,-. Hebben we
dit hiervoor over? 
Je kunt je dan afvragen of we deze externe begeleiding wel nodig hebben. 
Maar ook wordt aangegeven dat je je ongeloofwaardig maakt wanneer je inclusie belangrijk vindt en 
vervolgens de hand op de knip houdt. 
Er moet worden afgewogen en er moeten keuzes gemaakt worden. 

Huidige visie

Een inclusieve samenleving wil zeggen dat iedereen, dus ook mensen met een beperking, 
volwaardig kunnen deelnemen. (2014)

visievorming

4 punten: (niet genoteerd)

Dit is de ideale samenleving
Grondwet

Zie de huidige visie hierboven  speerpunten aanbrengen. 

Statushouders hebben moeite een sociaal netwerk op te bouwen. Het zijn onze inwoners. 
Je hoeft geen beperking te hebben, je kunt deze ook beleven. 
Wat is volwaardig?

Het hebben van een beperking, het beleven van volwaardig deelnemen is individueel per persoon. 

Uit 2014 ‘met een beperking’ weghalen. Of voor beperking ‘ervaren’ toevoegen
Beperking zou je kunnen vervangen door belemmering. 

Ga je mensen beperken door ‘beperken’ te noemen, of wat is het goed dat hier zoveel aandacht voor
is. 
Uiteindelijk hebben we wel dezelfde intentie. 

Volwaardig: mensen moeten het gevoel hebben er toe te doen en onderdeel van de maatschappij te 
zijn. 
Naar eigen kunnen vermogen willen. Ik doe er toe en mag erbij horen. 

De avond wordt afgesloten om 21.00


