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Voorstel:
1. De Nota lokale inclusie agenda gemeente Dalfsen 2021 vast te stellen.
2. De raad elke twee jaar te informeren over de stand van zaken van de lokale inclusie agenda.

Inleiding:
In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap geratificeerd.
Met de ratificatie van dit VN-verdrag is aan de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet
maatschappelijke ondersteuning de verplichting toegevoegd om in een periodiek plan op te nemen
hoe de gemeenteraad uitvoering geeft aan het verdrag. Het plan om uitvoering te geven aan het VNverdrag wordt ook wel de lokale inclusie agenda (Lia) genoemd, omdat het wil toewerken naar een
inclusieve samenleving. Oftewel dat iedereen mee kan doen in de samenleving, ongeacht
beperkingen.
Vorig jaar is aan de gemeenteraad een plan van aanpak ter informatie aangeboden. Dit betrof zowel
de inhoud van het plan van aanpak als het proces om de agenda in te vullen. In eerste aanleg lag
hierbij de nadruk op het inventariseren van hetgeen al plaatsvindt in visie, regelgeving, beleid en
uitvoering ten aanzien van het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
In bijgevoegde rapportage wordt de stand van zaken weergegeven en worden voorstellen gedaan
voor activiteiten in de komende periode.
Argumenten:
1. Door de lokale inclusie agenda wordt de aandacht gevestigd op de plicht uit het VN-verdrag
Het maken van een plan is niet louter een formaliteit om te voldoen aan een VN-opdracht. Het biedt
de gelegenheid om aandacht te vestigen op de mogelijkheden en onmogelijkheden voor mensen met
een beperking om mee te kunnen doen in de samenleving.
2. De Lia past in de toekomstvisie Dalfsen 2030.
In de Toekomstvisie Dalfsen 2030; Voor Elkaar, wordt benadrukt dat iedereen in Dalfsen erbij hoort.
Dit komt o.a. tot uitdrukking in de paragraaf over toegankelijkheid en mobiliteit.
3. Concreet maken van doelstelling
In het VN-verdrag zijn de doelstellingen algemeen geformuleerd ten aanzien van de inclusie en
toegankelijkheid. De opgave is dit concreet te maken zodat het in de praktijk een merkbaar effect
heeft.
4. De inclusie agenda is een continu proces
De Lia is geen volledige en statische agenda. Afhankelijk van ontwikkelingen en prioriteiten kan de
agenda doorlopend worden bijgesteld.
Kanttekeningen en risico’s
1. Coronacrisis
De bedoeling van het plan van aanpak was dat zowel intern als extern zou worden gewerkt aan de
invulling van de agenda. De participatieraad en het platform gehandicapten hadden vorig jaar al een
reactie geschreven waar we gezamenlijk mee aan de slag zouden kunnen. Zo mogelijk aangevuld met
andere personen en partijen.
Door de coronacrisis zijn geen bijeenkomsten geweest en is weinig contact geweest met externe
partijen. De nu voorliggende rapportage is dan ook grotendeels een interne opgave geworden. Op
zichzelf zijn ambtelijke bewustwording en gemeentelijke beleidsvorming ook doelen van de agenda,
maar er moet ook reflectie zijn van de buitenwereld om te toetsen hoe de plannen worden beleefd en
welke mogelijke andere prioriteiten er zijn. In de planning is daarom veel aandacht voor communicatie
en bewustwording, maar de mogelijkheden blijven afhankelijk van de ontwikkeling van de coronacrisis.
2. Lokale inclusie is niet alleen van de gemeente.
Inclusie bestrijkt het hele leven: wonen, werken, onderwijs, vrije tijd, sport, horeca, etc. etc. De
gemeente heeft maar op bepaalde terreinen invloed en zeggenschap. Verder is inclusie een zaak van
ons allemaal. Met andere woorden, het risico bestaat dat iedereen wacht op de gemeente voor
initiateven.
Alternatieven:
Gemeenten hebben de opdracht een inclusie agenda op te stellen. Binnen de agenda is veel vrijheid
om dit in te vullen. In de rapportage is bij de planning het accent gelegd op bewustwording en
communicatie. Maar er kunnen ook andere thema's aandacht en prioriteit krijgen.

Duurzaamheid:
De inclusieve samenleving is een vorm van sociale duurzaamheid. Het houdt rekening met mensen
en hun mogelijkheden en beperkingen.
Financiële consequenties:
Aandacht voor en verbeteren van de toegankelijkheid wordt zo veel mogelijk bekostigd uit bestaande
budgetten.
Communicatie:
Bij de planning ligt het accent sterk op het stimuleren van bewustwording en communicatie over dit
onderwerp. Bijvoorbeeld via het organiseren van bijeenkomsten en meedoen aan landelijke
campagnes. Een andere mogelijkheid voor communicatie is het maken van een website
toegankelijkdalfsen.nl
Vervolg:
Zoals gemeld is het opstellen en het uitvoeren van de lokale inclusie agenda een doorlopend proces.
Elk jaar kunnen activiteiten en prioriteiten worden bepaald. In de bijgevoegde planning ligt het accent
op bewustwording en communicatie. Zowel intern binnen de gemeentelijke organisatie, als extern bij
de Dalfser samenleving. Periodiek wordt aan de raad gerapporteerd over de stand van zaken.
Bijlagen:
1. Nota Lokale inclusie agenda gemeente Dalfsen 2021; rapportage en planning
2. Advies Participatieraad 2020
3. Brief Platform gehandicapten 2020

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. E. van Lente

de waarnemend-gemeentesecretaris/directeur,
H.J. van der Woude

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 maart 2021, nummer 1251;
overwegende dat Nederland het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicapt heeft
geratificeerd;
gelet op de plicht dat elke gemeente een lokale inclusie agenda opstelt;

besluit:
1. De Nota lokale inclusie agenda gemeente Dalfsen 2021 vast te stellen.
2. De raad elke twee jaar te informeren over de stand van zaken van de lokale inclusie agenda.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 april 2021.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

