
 

   
 
  

 

Aan de raad van de gemeente Almere 

 

 

  

 

Actualisatie Inclusie-Agenda Almere in 2019 

 

Geachte raad, 

 

Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag over de rechten van personen met een 

handicap ondertekend. Daarom is elke gemeente verplicht om lokaal inclusiebeleid 

te ontwikkelen en uit te voeren. Inclusie betekent dat ieder individu als volwaardig 

en gelijkwaardig moet worden gezien. De omgeving moet zo zijn ingericht dat 

iedereen mee kan doen in de Nederlandse samenleving. De werkgroep ViP (VN 

verdrag in de Praktijk), bestaande uit mensen met ervaring met fysieke en geestelijke 

beperkingen, heeft in 2017 een Almeerse Inclusie-Agenda opgesteld voor de 

periode 2018-2022. Bij vaststelling is afgesproken dat de agenda jaarlijks 

geactualiseerd wordt. Met deze brief informeren wij u nader over de actualisering 

van de Inclusie-Agenda en over de gemeentelijke speerpunten op dit thema. Wij 

willen de komende periode inzetten op het vergroten van de inclusie in Almere door 

zelf als gemeente het goede voorbeeld te geven en het begrip voor mensen met een 

beperking te vergroten.   

 

Inhoud Inclusie-Agenda en actualisatie 

Het grootste deel van de voorstellen in de agenda richt zich op de gemeentelijke 

inzet. Speciale punten van aandacht zijn de toegankelijkheid en veiligheid van de 

gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimte, de toegankelijkheid van schriftelijke 

communicatie voor mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden en 

het stimuleren van meer kansen voor persoonlijke ontwikkeling van mensen met een 

beperking. De in 2019 door de werkgroep ViP geactualiseerde agenda kent 12 

thema’s, waaronder mobiliteit en verkeer, toegankelijkheid (van de openbare ruimte 

en van gebouwen en voorzieningen), wonen, sociale contacten en ontmoeting en 

werk, inkomen en scholing. In de programmabegroting is van 2019 tot en met 2022 

een bedrag van € 200.000,- per jaar ter beschikking gesteld voor de Inclusie-

Agenda. Naar verwachting wordt het budget voor 2019 volledig besteed. Tot op 

heden zijn onder andere de volgende acties in 2019 gefinancierd:   

- fietslessen en trainingen voor het zelfstandig reizen met het openbaar vervoer 

voor kinderen met een lichtelijk verstandelijke beperking (LVB); 

- detachering van een medewerker van de gemeente Almere bij de Ombudsman 

Metropoolregio te Amsterdam, met als focus de ondersteuning van ‘zeer 

speciale mensen’ (ZSM);  

- uitvoering van het project “Begrijpelijke taal voor iedereen”; 

- een bijdrage aan de werkgroep ViP voor het organiseren van de Café op 2 

bijeenkomsten en bewustwordingsacties. 

 

In de geactualiseerde versie zijn zes voorstellen komen te vervallen, omdat de 

behoefte eraan voor de doelgroep is verdwenen en/of omdat ze buiten de 

invloedsfeer van de gemeente liggen.  

Afdeling Zorg & Welzijn 

L. Storken 
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Er zijn drie nieuwe voorstellen toegevoegd, met betrekking tot de thema’s sport, 

vrije tijd en zingeving, sociale veiligheid en gezondheid.     

 

Resultaten afgelopen periode  

Het aantal leden van de werkgroep ViP is het afgelopen jaar gegroeid. De 

bekendheid van en de bewustwording rondom het thema inclusie en de Inclusie- 

Agenda lijken te zijn toegenomen. Met name maandelijkse bijeenkomsten van de 

werkgroep in Café op 2 en een cartooncampagne (‘Guusjes’), over het hebben van 

een beperking en de gevolgen daarvan, hebben daaraan bijgedragen.  

 

Wij hebben aandacht voor de voorstellen uit de Inclusie-Agenda en volgen deze 

zoveel mogelijk op in beleid, projecten en/of andere activiteiten. Resultaten van 

2018 zijn onder andere: 

- aanpassingen van baliehoogten bij Burgerzaken en Sociaal Domein/UWV voor 

cliënten met een beperking,  

- cursussen voor de medewerkers bij Burgerzaken en Sociaal Domein/UWV, 

gericht op het omgaan met en herkennen van mensen met een beperking; 

- samenwerking met mensen met een beperking bij ruimtelijke- en  

infrastructurele projecten, waaronder bijvoorbeeld het nieuwe busstation 

(voorheen ’t Oor), en de voorgenomen herontwikkeling van de Esplanade;   

- een aparte gemeentelijke inclusiepagina op de gemeentelijke website, waarvan  

eind oktober 2019 een testversie beschikbaar is; 

- een uitbreiding van het aantal fietslessen en trainingen voor het zelfstandig 

reizen met het openbaar vervoer voor kinderen met een licht verstandelijke 

beperking (LVB); 

- het toegankelijker maken van stembureaus voor blinden en slechtzienden 

(hiermee is opvolging gegeven aan motie RG-18/2-2019, hierover bent u reeds 

geïnformeerd per raadsbrief op 2 april 2019).   

     

Almere is koplopergemeente Inclusie 

De VNG heeft een zogenaamd Koplopers-programma, waarmee ze een extra 

impuls geeft aan lopende initiatieven van gemeenten die gericht zijn op het 

volwaardig meedoen van inwoners met een beperking. Almere ondertekende als één 

van 25 koplopergemeenten in 2018 het landelijke manifest ‘Iedereen doet mee!’. In 

januari 2019 zijn de andere koplopergemeenten door wethouder Soetekouw voor de 

1e bijeenkomst op het stadhuis van Almere uitgenodigd.  

 

Bijeenkomst Inclusie op 9 oktober 2019 

Op 9 oktober organiseren we, in het kader van de Week van de Toegankelijkheid 

(7-11 oktober 2019), een bijeenkomst over inclusie. U bent daar als raadslid van 

harte voor uitgenodigd. Het doel van de bijeenkomst is om samen inwoners, 

ambtenaren, partnerorganisaties en andere betrokkenen (waaronder leden van de 

werkgroep ViP, het Breed Overleg + en de Adviesraad Sociaal Domein) van 

gedachten te wisselen over hoe inclusief Almere voor mensen met een beperking kan 

zijn. Op de bijeenkomst wordt ook een doorkijk gegeven naar het bestedingsplan 

2020 van de Inclusie-Agenda, dat dit najaar wordt opgesteld.   

 

Hoogachtend, 

 

burgemeester en wethouders van Almere, 

 

 

 

de secretaris,    de burgemeester, 

R. Wielinga    F.M. Weerwind 


