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Betreft: reactie aangaande Lokale Inclusie Agenda 

 

Zierikzee, 26-08-2019 

 

Geachte mevr Bongers, 

Naar aanleiding van uw toelichting d.d. 4 juli jl. aangaande de Lokale Inclusie Agenda VN-verdrag 
Handicap. U hebt ons verzocht aan de hand van drie vragen een inkijkje te geven in het  
gedachtengoed van de adviesraad sociaal domein m.b.t.bovengenoemde verdrag en de 
implementatie ervan. 

 

Hartelijk dank voor uw intentie om de adviesraad te raadplegen, we zien uit naar de resultaten die 
middels het te volgen proces gestalte krijgen. En geven u hiermede de volgende overwegingen mee. 

 

Het VN verdrag moet met urgentie geïmplementeerd worden, dit wordt door de landelijke overheid 
van de lokale overheid verlangd. Hiervoor is evenwel reeds jaren terug (+/- 1999) een aanzet 
gegeven met het platform voor mensen met een beperking, die is ondertekend door de toenmalig 
burgemeester Asselbergs, gedeputeerde de Kok en toenmalig voorzitter van de gehandicaptenraad 
dhr Troost (zie plaquette in hal gemeentehuis), alsook per verordening is vastgelegd. 

 

Het zou niet misstaan als er een korte evaluatie zou plaatsvinden om te analyseren wat er sindsdien 
is veranderd en wat extra aandacht behoeft. 

 

Om bovenstaande exercitie tot een goed eind te brengen is het nodig dat het ambtenarenapparaat 
gebruik maakt van belangenorganisaties, bedrijfsleven, de beroepsgroep van architecten, 
bouwondernemingen, sportclubs e.a.Bij de vergunningverstrekking kan het een en ander al in goede 
banen geleid worden, daarbij zijn regel- en wetgeving van de landelijke overheid en de 
verdragsregels een uitstekende basis om de verbetering van toegankelijkheid en daarmee inclusie tot 
stand te brengen. 

 

Tevens verdient het aanbeveling dat er m.b.t. toegankelijkheid, bruikbaarheid en bereikbaarheid van 
gebouwen en woonomgeving ook in andere monumentale steden wordt gekeken hoe een en ander 
daar vorm krijgt. 

 



   
 
Het is van belang dat de Adviesraad sociaal domein formeel om advies wordt gevraagd als het 
beleidstuk nagenoeg is afgerond, in een vergevorderd stadium dus. Tussentijds kunt u altijd  de 
adviesraad als sparringpartner raadplegen. Wel is het is van groot belang dat deze sessies op tijd 
aangegeven worden omdat de adviesraad dan de gelegenheid heeft de betreffende werkkamer 
(belanghebbenden) te raadplegen. 

 

We gaan er vanuit u voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u heel veel succes met de 
realisering van dit beleidsonderdeel. 

 

 Namens de Adviesraad sociaal domein, 

 

Henk Top 

Vice-voorzitter 

  

  

 

  

  

 

  

 


