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Geachte mevrouw Zandvliet, 
 
Bij de startbijeenkomst voor de oprichting van de Adviesraad Sociaal Domein is het 
voornemen geuit om naast Aanpak Opgroeien in Armoede het VN-verdrag als een van de 
algemeen verbindende thema’s te kiezen. De Adviesraad heeft daarom in haar werkplan 
2018 de implementatie van het VN-verdrag voor Rechten van Mensen met een Beperking 
als een van de speerpunten gekozen. In het kader van dit VN-verdrag is het nodig dat de 
gemeente, maar ook organisaties voor zorg en welzijn, bedrijven en scholen in onze 
gemeente hun regels veranderen om te zorgen dat iedereen mee kan doen en welkom is. 
Daarbij is het ook vanzelfsprekend dat mensen met een beperking zelf hun stem laten horen 
om duidelijk te maken waarom het VN-verdrag zo belangrijk is.  
 
De Adviesraad heeft voor het VN-verdrag als algemeen verbindende thema gekozen, omdat 
de onderwerpen uit het verdrag naast een gedeelte met algemene vragen, zijn verdeeld in 
vragen die samenhangen met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, 
Wet Passend Onderwijs (jeugd) en de Participatiewet (arbeid). In ons werkplan hebben wij 
aangegeven dat de Adviesraad zich voor wat betreft het VN-verdrag allereerst zal richten op 
het verzamelen van praktische knelpunten/verbeterpunten in Alblasserdam. De ambitie van 
de Adviesraad is dat er binnen de gemeente Alblasserdam voldoende bewustzijn wordt 
georganiseerd om de scope van het VN-verdrag in beeld te brengen, er breed draagvlak 
wordt georganiseerd om vervolgens de doelen van het Verdrag concreet te vertalen in beleid 
en actieplannen, en tenslotte te monitoren of dat beleid daadwerkelijk heeft geresulteerd in 
projecten, activiteiten of andere initiatieven. Omdat het hier naar verwachting gaat om een 
proces van lange adem is het van belang om te werken met herkenbare resultaten, 
successen en mijlpalen. 
Voor ons als Adviesraad is het van belang een helder beeld te krijgen van de lopende zaken 
en de voornemens van de gemeente op dit veelomvattende beleidsterrein. In dit licht willen 
wij graag een aantal vragen stellen. 

1. Op welke wijze gaat de gemeente in de komende planperiode tot en met 2022 een 
impuls geven aan bestaande en nieuwe inspanningen in de gemeente Alblasserdam 
gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking in de 
samenleving? 



2. Agenda 22 is een op de 22 VN Standaardregels gebaseerde strategie of methode voor 
het maken van beleidsplannen voor mensen met een beperking. Op welke wijze gaat de 
gemeente uitvoering geven aan “Agenda 22 voor Gemeenten. Beleidsontwikkeling voor 
mensen met een functiebeperking. Instructies voor gemeenten”?   

3. In hoeverre gaat de gemeente aansluiting zoeken bij de doelstelling van het Project 
Lokaal spoor van de VNG? In hoeverre is er bereidheid om aansluiting te zoeken bij de 
groep koplopergemeenten die zich onder meer richten op de volgende doelen: 

a. Bevorderen van totstandkoming van actieplannen/ lokale inclusie agenda's 
b. Bevorderen van beleid/activiteiten rond uiteenlopende thema's uit het VN-

verdrag  
c. Beschikbaar maken van de kennis uit de actieplannen (zowel inhoudelijk als 

het proces ernaartoe)  

d. Uitwisseling bevorderen tussen koplopergemeenten, om gezamenlijk 
leren mogelijk te maken 

4. Wat doet de gemeente vanuit haar verantwoordelijkheid om de lokale samenleving 
bewust te maken van de positie, behoeften en mogelijkheden van mensen met een 
beperking? Heeft de gemeente een visie op de deelname van mensen met een 
beperking? Draagt zij deze uit, binnen de eigen organisatie en daarbuiten?  

5. Heeft de gemeente zicht op de aard en omvang van categorieën bewoners met een 
beperking?  Hoe wordt het beleid voor de verschillende doelgroepen ontwikkeld? 

6. ‘Inclusief beleid’ is beleid, waarbij in alle fasen van de beleidscyclus rekening wordt 
gehouden met verschillen tussen mensen met en zonder beperkingen. In hoeverre 
wordt door de gemeente in alle fasen van de beleidscyclus rekening gehouden met 
verschillen tussen mensen met en zonder beperkingen? 

7. Wat doet de gemeente vanuit haar verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid van 
gebouwen en de gebouwde omgeving voor mensen met een beperking? In hoeverre 
worden bedrijven bij AMvB verplicht tot eenvoudige aanpassingen ter verbetering van 
de toegankelijkheid van gebouwen. 

8. Wat doet de gemeente vanuit haar verantwoordelijkheid aan de sociale 
toegankelijkheid en informatievoorziening? Worden gemeentelijke medewerkers 
getraind in de bejegening van mensen met een beperking? Houdt de gemeente in 
haar informatievoorziening rekening met mensen met uiteenlopende beperkingen. 
Denk ook aan anderstaligen, mensen met zintuiglijke beperkingen, laaggeletterden? 

9. Op welke wijze draagt de gemeente zorg voor de voorwaarden voor integratie en 
deelname van mensen met een beperking aan educatieve, sociaal-culturele 
activiteiten, sport en recreatie? 

10. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van jeugdigen, die op eigen 
kracht en met inzet van eigen netwerk onvoldoende in staat zijn tot dagelijkse 
levensverrichtingen. Heeft de gemeente aandacht voor continuïteit van benodigde 
hulp en ondersteuning bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd? Heeft de 
gemeente in haar beleid specifiek aandacht voor ouders met een beperking?  

 
Graag ziet de adviesraad uw reactie tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein, 
 

 
R.J. de Folter 
Voorzitter 


