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Betreft: Inclusiebeleid

Geacht College en leden van de Gemeenteraad,
In onze vergadering van 18 mei jl hebben wij mede door een uitgebreide presentatie door
Anouk Bolsenboek nader kennisgenomen van het Plan van Aanpak van het Inclusiebeleid in
de Gemeente Woerden.
Uiteraard onderschrijven wij de inclusie-gedachte en de totstandkoming van het
Inclusiebeleid in de gemeente Woerden van harte. Het VN Verdrag voor de rechten van
mensen met een handicap vormt immers een belangrijk toetsingskader voor onze
Participatieraad.
De Participatieraad heeft daar waar dat mogelijk was actief deelgenomen aan de
themabijeenkomsten en haar input geleverd.
Wat opvalt is het hoge ambitieniveau van het plan. Het plan rust sterk op initiatieven vanuit
de inwoners en diverse partijen zoals verenigingen, organisaties van vrijwilligers, scholen
etc.. Er worden dusdanig veel acties voorgesteld en geïnitieerd, dat het schier onmogelijk lijkt
om zaken als eigenaarschap, tijdspaden en te behalen doelen helder te krijgen laat staan met
elkaar af te stemmen. De vraag rijst op welke wijze de verschillende partijen worden
ondersteund in de uitvoering van de hen toegewezen activiteiten. Wij adviseren u deze
aspecten meer concreet te benoemen in het plan van aanpak. Het plan zou aan kracht kunnen
winnen indien gekozen wordt voor een focus op concrete punten die de toegankelijkheid/
inclusie zichtbaar bevorderen.

Het streven naar inclusie sluit naar onze mening niet uit dat bepaalde voorzieningen voor
kwetsbare doelgroepen hun bestaansrecht houden. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan de
Praktijkschool en het beschermd werk.
Tevens stelt de Participatieraad vast dat een aantal onderwerpen voorwaarde scheppend zijn
om inclusiviteit optimaal vorm te kunnen geven;
• Er zullen bestaande barrières geslecht moeten worden tussen ambtelijke diensten en
uitvoeringsorganen,
• Het aanhaken van het (middelbaar) onderwijs, hetgeen in de voorbereiding van het
Plan van Aanpak is mislukt, is cruciaal,
• Burgerinitiatieven die op dit gebied “bottum up” al tot stand zijn gekomen zoals het
reeds bestaande initiatief “Inclusief Woerden” (www.inclusiewoerden.nl) zullen
serieus moeten worden genomen en worden opgenomen in het voorgestelde Plan van
Aanpak.
Ten slotte constateert de Participatieraad dat er op meerdere fronten een overlap bestaat met
de uitvoering van reeds bestaande wettelijke taken. Het is daarom raadzaam het voorliggende
Plan van Aanpak hierop af te stemmen.
Wij kijken met belangstelling uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Rob Kotvis
Voorzitter Participatieraad Woerden

