
 

 

Adviezen Adviesraad Sociaal Domein 
 
Advies augustus 2018 
De Adviesraad Sociaal Domein is betrokken en deze heeft in augustus 2018 een advies 
uitgebracht over hoe naar zijn mening een Inclusie Agenda vorm moet krijgen. Het advies 
sluit aan bij genoemde aandachtspunten.  
Onderdelen van het advies: 
• Afbakening: mensen met fysieke beperking, psychische aandoeningen en 

laaggeletterdheid verdienen aandacht, ook mensen die op of onder de armoedegrens 
leven. 

• Implementeren van het VN-verdrag vereist werken aan bewustzijn en aan betrokkenheid 
bij gemeente, instellingen en ondernemers.  

• Werken aan nieuw beleid moet met belanghebbenden en ervaringsdeskundigen gedaan 
worden. Dat geeft kans van slagen. 

• Organiseer een startconferentie met partijen, (ervarings)deskundigen, ambtenaren, 
raadsleden waarin het creëren van bewustzijn en betrokkenheid voorop staat en de 
stappen om tot een Inclusie Agenda te komen worden uitgewerkt.  

 
Advies december 2019 
 
In onze vergadering van 28 november 2019 is het concept "Lokale Inclusie Agenda Leeuwarden” aan 
de orde geweest en heeft Hilda Snippe namens de Werkgroep Toegankelijkheid een toelichting 
gegeven op het proces. 

Het werd ons duidelijk dat aan dit toegezonden concept nog hard wordt gewerkt: wijzigingen 
ingevoerd en zaken toegevoegd. Ook verschijnt er een aparte versie voor publicatie. 

Derhalve wil de ASD alleen adviseren op de hoofdlijnen van het toegezonden concept. 

Het concept is zeer wollig en gaat in op een proces over de looptijd van maar liefst acht jaren. 

In de huidige tijd worden veranderingen veelal sneller gerealiseerd. De ASD adviseert derhalve de 
planning en implementatie te beperken tot vijf jaar. 

Daarbij geeft het concept voor de jaren 2020-2022 wensen en acties weer en geen duidelijke 
concrete planning en resultaten waaraan tijdens de looptijd kan worden getoetst. 

De financiële paragraaf gaat uit van de huidige onveranderde inzet, hetgeen door de ASD als 
onvoldoende wordt beschouwd. Een duidelijke financiële paragraaf zal hier meer inhoud aan geven. 

Samengevat adviseert de ASD Leeuwarden het College van B&W om genoemde onderdelen in het 
stuk mee te nemen en concreet uit te werken, zodat er door de gemeenteraad heldere keuzes 
kunnen worden gemaakt ter invoering van de reeds op 14 juli 2016 in Nederland in werking getreden 
VN-verdrag. 

Ambtelijke reactie op de adviezen augustus 2018 en december 2019 

De ASD is vanaf de start van de beleidsontwikkeling toegankelijkheid en inclusie betrokken geweest. 
Diverse keren is het onderwerp met de ASD en zijn bestuur besproken. De ASD heeft naar de 



 

 

startconferentie (november 2018) en de werkconferentie (september 2019) een vertegenwoordiging 
afgevaardigd. Alle onderdelen uit het advies van de ASD augustus 2018 zijn door de gemeentelijke 
organisatie verwerkt. 

Tijdens de diverse contactmomenten is de ASD geïnformeerd over het proces dat gevolgd zou 
worden om het nieuwe beleid voor toegankelijkheid en inclusie voor te bereiden. De kern van de 
Inclusie Agenda is gebaseerd op dat wat ervaringsdeskundigen tijdens beide conferenties hebben 
ingebracht. Daar niet alle beleidsthema’s van toegankelijkheid en inclusie  in een bepaalde periode  
kunnen worden gerealiseerd is gekozen voor een duidelijk tijdspad in jaren. In de periode 2020-2022 
worden 4 beleidsthema’s uitgewerkt in concrete acties, gebaseerd op input van 
ervaringsdeskundigen uit de Leeuwarder samenleving. 

De ASD noemt een planning van maar liefst acht jaren. De Lokale Inclusie Agenda is een 
groeidocument;  in 2022 kunnen er op basis van een evaluatie aanpassingen worden doorgevoerd.  
Voor de periode 2023-2028 geeft de Inclusie Agenda een doorkijk naar volgende VN-thema’s. 
Tussentijdse evaluatie en nieuwe input van ervaringsdeskundigen (uit de derde werkconferentie in 
20121) zal de planning voor 2023-2028 en beleidsinhoud bepalen. Het is mogelijk dat meer en 
andere thema’s aan bod komen. 

In een gesprek met de voorzitter van de ASD op 3 december 2019 hebben wij de adviezen van de 
ASD besproken. De ASD geeft aan waardering te hebben voor de vele inspanningen die zijn geleverd 
om tot de Inclusie Agenda te komen. 
De ASD geeft aan te weinig tijd te hebben gehad voor een advisering op  de eindversie van de 
Inclusie Agenda. De laatste constatering  is juist; er is de laatste dagen voor de totstandkoming van 
de Inclusie Agenda nog hard gewerkt aan de eindversie van de notitie.  

In deze eindversie hebben we nog toegelicht hoe wij de  benodigde financiële middelen beoordelen.  
Het werken aan een toegankelijke gemeente heeft prioriteit en het VN-verdrag legt een verplichting 
op aan gemeenten. Toegankelijkheid moet dan ook een vast onderdeel zijn in het ontwikkelen, 
vaststellen en uitvoeren van beleid op alle beleidsvelden. Het hoort erbij en heeft een groot belang. 
Dat betekent ook dat toegankelijkheid een integraal onderdeel moet zijn van  bestaande 
beleidsbudgetten.  

Wij sluiten af door te melden dat de eindversie in heldere en actieve taal is geschreven.  
Om de toegankelijkheid van alle Leeuwarders  tot de Lokale Inclusie Agenda te vergroten is ook een 
publieksversie op B1 taalniveau van de genoemde agenda voor de jaren 2020-2022 gemaakt.  


