Wmo-Platform
Gemeente Drimmelen
23 januari 2017
Aan:
College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Drimmelen

Advies over conceptversie “Visienota Samen aan Zet!”
Geacht College,
Met interesse heeft het Wmo-Platform Drimmelen kennis genomen van de definitieve conceptversie
van de Visienota Samen aan zet! van 20 januari 2017.
Vanaf het begin hebben leden van het Platform mee gediscussieerd naar aanleiding van de ‘Stip op
de horizon’, de visie:
“In 2018 hebben we een inclusieve samenleving, waarbij iedereen, ongeacht leeftijd, sociale klasse,
afkomst of beperking, in de gemeente Drimmelen mee kan doen aan reguliere activiteiten op het
gebied van onderwijs, participatie, zorg en welzijn.“
Een visie waarmee het Platform volledig kan instemmen. Het Platform juicht het toe dat ook het
“VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap” daarbij wordt betrokken. Het
verdrag is nu in Nederland en dus ook voor Drimmelen van kracht.
Het Platform acht deze gevolgde wijze van discussie en samenwerken aan de visienota zeer positief.
Niet alle suggesties van het Platform zijn overgenomen. Omdat, helaas, "met diverse wensen en
belangen, intern en extern, rekening dient te worden houden”. Mede daarom de volgende
Overwegingen
De “Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte” (BWBR0014915/201701-01), verder te noemen de Wgbh/cz) en toepasselijk vanaf 1 januari 2017, geeft de Nederlandse
uitwerking van het VN-verdrag.
Daarin de volgende overweging:
“het wenselijk …. is om, ter bevordering van de deelneming op gelijke voet aan het
maatschappelijk leven, bescherming te bieden tegen discriminatie op grond van handicap of
chronische ziekte en dat het daarom wenselijk is, behoudens door de wet genoemde
uitzonderingen, onderscheid op deze grond te verbieden”.
§1 Artikel 01 is duidelijk: ieder mens moet in staat worden gesteld, aansluitend bij zijn eigen
mogelijkheden, autonoom te zijn. Een duidelijke verwoording van het begrip “inclusie”.
Het nastreven van een inclusieve gemeente Drimmelen is dus zeer terecht en wettelijk zelfs
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geboden.
Er zijn naast plichten ook enkele tenzij’s.
Volgens §1 Artikel 2, is ook de gemeente Drimmelen ‘gehouden naar gelang de behoefte
doeltreffende aanpassingen te verrichten, tenzij deze … een onevenredige belasting vormen’’.
En, volgens Art 2a, ‘draagt tenminste geleidelijk zorg voor de algemene toegankelijkheid voor
personen met een handicap of chronische ziekte, tenzij dat … een onevenredige belasting vormt’.
§1 Artikel 3 geeft dan enige terechte uitzonderingen. En in volgende paragrafen worden de zaken
uitgewerkt.
De Wgbh/cz is daarmee een belangrijke opgave, ook voor van de gemeente Drimmelen.
De rol van de gemeente
Hoe is die belangrijke opgave terug te vinden in de Visienota?
Als Stip op de horizon. Dat is duidelijk. Met veel aandacht voor wat inwoners en niet-gemeentelijke
instellingen voor transformatie moeten ondergaan.
Maar met beperkte aandacht voor gemeentelijke acties. De gekozen voorbeelden maken dat
duidelijk. En ook bij het onderdeel “Rol van de gemeente” blijkt dat.
Deze aandacht is begrijpelijk nu de visie vanuit het sociale domein is geschreven. Maar een
inclusieve samenleving gaat over meer dan alleen een sociaal domein. Daarvoor geven VN-verdrag
en Wgbh/cz de bruikbare handvatten, zoals gemeld in de visienota. Voor activiteiten die samen
(gemeente, inwoners en instellingen/ondernemers) en integraal zouden moeten worden aangepakt.
En daarvoor geeft de visienota nog nauwelijks actiepunten aan.
Ondanks de opmerking: Kleine aanpassingen zijn niet voldoende. Er is een ombuiging in denken en
doen nodig.
Wat nu?
In het onderdeel “Wat nu?“ is het aantal van belang zijnde beleidsvelden gelukkig aanzienlijk
uitgebreid. Maar wat gaat nu echt aangepakt worden door de gemeente? Worden er tenminste
geleidelijk doeltreffende aanpassingen verricht, zorg voor algemene toegankelijkheid gedragen?
Niets daarover in de visienota, zelfs geen aankondiging van een dergelijk voornemen.
Wel de oproep gezamenlijk met elkaar te bouwen aan een inclusieve gemeente. Geen voornemen
om direct de zaken binnen de gemeente aan te pakken. Bijvoorbeeld door de uitkomsten van de
Quickscan Inclusief beleid van Zet als startpunt voor te gebruiken.
Geen voorstel voor een coördinerende portefeuillehouder die zorgt dat gemeentebreed aan de
inclusieve gemeente wordt gebouwd.
Geen inclusieparagraaf in de raadsstukken die zowel ambtenaren als raadsleden voortdurend dwingt
na te denken over hoe een inclusieve gemeente Drimmelen te bouwen.
Veel goede bedoelingen, geen aansprekende voorstellen.
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Het Platform vreest zeer dat de Visienota te veel bij goede bedoelingen, te vrijblijvend, blijft hangen
in mooie dromen.
Dat niet iedere Drimmelense inwoner, aansluitend bij zijn eigen mogelijkheden, ooit in staat zal
worden gesteld autonoom te zijn.
Dat is een gemiste kans in deze visienota.
Een bittere pil voor onze inwoners met beperkingen. Zij zullen voorlopig niet in staat zijn om,
aansluitend bij hun mogelijkheden, zich autonoom in de gemeente Drimmelen te kunnen gedragen
en te voelen.
Inwoners die dus voorlopig niet, binnen hun eigen mogelijkheden, kunnen genieten van een prettig
woon-, werk-, verblijf- en of leefklimaat in de gemeente Drimmelen. Die zich buitengesloten
voelen, zich niet serieus voelen worden genomen, afhankelijk zijn van hun, meestal gelukkig wel
helpende, directe omgeving.
Niet in lijn met de “Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte”.
Niet passend in het eerder door de gemeente uitgesproken streven naar een prettig leefklimaat.
Advies
Gezien deze overwegingen adviseert het Wmo-Platform Drimmelen
- Acties te ondernemen om een inclusieve gemeente Drimmelen feitelijk vorm te geven en
niet te blijven hangen in mooie dromen. Want kleine aanpassingen zijn niet voldoende. Er is
een ombuiging in denken en doen nodig. Een plan van aanpak, met duidelijke doelen, acties
en planning.
- Daarbij te besluiten tot het toevoegen aan de raadstukken van een inclusieparagraaf.
- Daarbij een coördinerend portefeuillehouder aan te wijzen die het beleid van alle
gemeentelijke afdelingen coördineert en stuwt ten behoeve van de snelle opbouw van een
inclusieve gemeente Drimmelen.

Tenslotte
Mochten over dit advies onduidelijkheden bestaan dan geven wij vanzelfsprekend graag een verdere
toelichting.
Namens het Wmo-Platform van de gemeente Drimmelen,
w.g.
Engbert Tienkamp
voorzitter

w.g.
Johan Broos
secretaris
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