Putten, 17 mei 2018

Geachte dames en heren, leden van het college en gemeenteraad,
De Participatieraad adviseert B&W namens cliënten en inwoners van gemeente Putten die nu
of in de toekomst ondersteuning nodig hebben.
Omdat B&W de komende periode bij het besturen rekening zal moeten houden met het coalitieakkoord, willen wij daar graag iets over opmerken en adviseren.
Al enige tijd pleiten wij voor het oppakken van de inclusieagenda en wij hebben dat op onderdelen in onze adviezen steeds meegegeven.
Vooruitlopend op verkiezingsprogramma’s en verkiezingen hebben wij richtlijnen aan partijen
meegegeven en tenslotte aan de lijsttrekkers een oproep gedaan in de coalitiebesprekingen dit
onderwerp mee te nemen.
Onze insteek is dat, na de ratificatie door Nederland in juli 2016 van het VN-verdrag voor mensen met een beperking , overheid en gemeenten voortgang moeten laten zien bij de verwezenlijking van de inclusieve samenleving. Er moet in 2018 en 2022 aan het VN-bureau in Genève
gerapporteerd worden. Meer nog dan deze plicht menen wij dat omarming van de inclusiegedachte voor onze lokale samenleving het voor alle inwoners in Putten beter maakt.
Dat het coalitieakkoord de term inclusie niet noemt, vinden we niet zo belangrijk omdat op veel
onderdelen het akkoord wel insteekt op de beoogde inclusieagenda die immers levensbreed
moet zijn. Op diverse plaatsen pleit het akkoord voor toegankelijkheid, fysiek, digitaal en sociaal, voor alle inwoners met en zonder beperkingen. Toegankelijkheid voor openbare ruimten,
vervoer, informatie, onderwijs, wonen, werken, sporten, etc .Het komt allemaal in één of ander
vorm voorbij.
Wat de Participatieraad helaas mist, is de samenhang vanuit de inclusiegedachte.
Het moet gaan om bewustwording en het akkoord zou daar in voorop moeten lopen. Er zijn
zeker geen dikke rapporten voor nodig, maar een uitgangsvisie op onze lokale samenleving als
gewenste inclusieve samenleving had niet misstaan.
We moeten het met elkaar gewoon gaan vinden dat ieder onbeperkt toegang heeft tot genoemde terreinen. (praktische voorbeelden: winkelstraat, vervoer, verenigingen, website, stembureau, etc.)

De voorgestelde aanpak op diverse dossiers in het coalitieakkoord kennen naar ons idee geen
verbinding waardoor de integrale aanpak wordt gemist en elk dossier opnieuw aandacht dient te
vragen voor de toegankelijkheid voor alle inwoners.
Maar in hoofdstuk 6 van het akkoord stelt u voor in gesprek te gaan met de inwoners en trekt u
deskundigheid aan in communicatie en burgerparticipatie. Hier is naar onze opvatting de kans
om de integrale aanpak voor de inclusieve samenleving op te pakken.
Wij adviseren u daarom voor de komende vier jaar een projectwethouder te benoemen om de
inclusieve agenda samen met onze inwoners op te zetten. Trek daarbij, naast deskundigheid
voor communicatie en burgerparticipatie, eveneens deskundigheid aan m.b.t. de inclusieagenda.
De Participatieraad staat niet aan de zijlijn, maar blijft te allen tijde voor advies ook op dit dossier beschikbaar.
Dank u wel.
Chris van Tilborg
Voorzitter
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