
 

Pagina 1 van 2 
 

Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z/21/52674 

Documentnummer: 240355  
Datum: 20 april 2021 
Onderwerp: Toezegging Inclusie Agenda 
Bijlage(n):  

 
Geachte Raad, 

 
Graag informeren wij u in deze brief over de toezegging van de Inclusie Agenda: 

 
VN-verdrag handicap 
In juli 2016 werd in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
van kracht. Om te voldoen aan het VN-verdrag handicap zijn bij de inwerkingtreding van het 
verdrag verschillende wetten aangepast. Zo staat het recht om niet gediscrimineerd te worden in 

de Wet gelijke-52674 behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Deze wet is ook van 
toepassing op aanbieders van goederen en diensten, zoals een winkel of een restaurant. Een 
andere wet die is aangepast is de Kieswet. Hierin staat nu dat alle stemlokalen in de gemeente 
zodanig gelegen, ingericht en uitgerust moeten zijn, dat mensen met een lichamelijke beperking 
zoveel mogelijk zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. Gemeenten zijn sinds 2016 ook verplicht 
om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Deze plicht is vastgelegd in art 7 Participatiewet, art 
2.1.2 Wmo en art 2.2 Jeugdwet. Met deze ratificatie is aan de Jeugdwet, de Wmo en de 

Participatiewet de verplichting toegevoegd om in de periodieke plannen op te nemen hoe de 
gemeente uitvoering geeft aan het VN-Verdrag. Bij voorkeur worden deze periodieke plannen 
samengevoegd tot één integraal plan: de Lokale Inclusie Agenda. Hierin staat hoe de gemeente 
werkt aan het waarmaken van het VN-verdrag en daardoor aan een inclusieve samenleving.  
 

Uitvoering VN-verdrag 

Tijdens de behandeling van de begroting 2021 op 27 oktober 2020 hebben wij toegezegd in het 
eerste kwartaal van 2021 een Inclusie agenda op te stellen.  
 
Huidige uitvoering 
Wassenaar doet veel om uitvoering te geven aan de ambities van het VN-verdrag in het kader van 
het programma ‘Iedereen doet mee’. Wassenaar wil graag dat alle inwoners kunnen meedoen 
zonder fysieke of psychische drempels. Enkele voorbeelden: 

• In het sportakkoord is inclusief sporten een belangrijk onderdeel.  
• De website van de gemeente is toegankelijk. 
• Jongerenwerkers ondersteunen eenzame jongeren in groepsgesprekken. 
• Middelbare scholen doen mee aan de paarse truiendag.  

• Voedselbanken zamelen voedsel in en andere partners helpen, zoals ook het onderwijs 
• Om financiële drempels op te heffen voor kinderen om deel te nemen aan de maatschappij 

is er de Stichting Leergeld.  
• Wassenaar hoort bij de top 5 van de meest rolstoelvriendelijke stranden van Nederland: Bij 

parkeerplaats Zeelust zit het officiële uitleenpunt voor strandrolstoelen. Hier worden drie 
soorten rolstoelen uitgeleend: Jutters, de Easy roller en de Tiralo. Met deze laatste 
strandrolstoel kun je zelfs de zee in. 

• Voor inwoners met schulden/armoede zijn er veel voorzieningen.  
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De inclusie agenda zou opgesteld worden en ingebed worden in de uitvoeringsplannen sociaal 

domein. Bij het opstellen van de door ons toegezegde Agenda kwamen wij tot de conclusie dat het 

uitvoeren van de Inclusie agenda een eigen opgave verdient. In de huidige omstandigheden van en 
in deze organisatie kan geen invulling gegeven worden aan deze wens. Ook inhuur  hiervoor is nu 
niet mogelijk. Daarom hebben wij als college besloten dat we de opgave zullen inbedden in de 
nieuwe organisatie. We nemen de uitvoering ervan op in de nieuwe organisatiestructuur en ook in 
de  Kadernota. Hierdoor zal inclusie niet een korte termijn agenda zijn, maar een duurzame opgave 
bij het dagelijks handelen. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 

 
 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 

 
Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 
 


