
Agendanummer 17 Motie vreemd 

 

 

 

 

 

Motie vreemd 

De Bossche inclusieagenda – werkdocument in uitvoering 
De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, op 22 september 2021 in vergadering bijeen, gezien de 
raadsinformatiebrief over de Lokale Inclusie Agenda, gehoord de beraadslagingen van de commissie 
Sociaal op 8 september 2021, 
 
Overwegend dat 

− het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap bepaalt dat mensen met een 
handicap op het gebied van wonen, onderwijs, vervoer, werk en een aantal andere terreinen 
gelijke rechten moeten krijgen als andere inwoners; 

− gemeenten verplicht zijn een plan te maken hoe tot een goede uitvoering van het verdrag te 
komen, de inclusieagenda; 

− de gemeente daarom, samen met het Gehandicaptenplatform, op 14 juli 2021 de Bossche Lokale 
Inclusieagenda presenteerde; 

− deze agenda hoofdzakelijk inventariseert wat de gemeente al onderneemt op diverse 
leefgebieden en daarbij een aantal beleidsvoornemens in het vooruitzicht stelt voor de 
toekomst; 

− er een moment ontbreekt waarop de beoogde vorderingen op diverse leefgebieden geëvalueerd 
worden en dat nog niet duidelijk is wie eigenaarschap draagt voor de uitvoering; 

− er in de agenda op veel plaatsen sprake is van informeren, stimuleren en faciliteren;  

− maar dat bij het maken van plannen, vergunningverlening, inkoop of aanbesteding helder 
moet zijn dat de wet het garanderen van toegankelijkheid van iedereen verlangt;  

− dat daarom voortaan duidelijk gemotiveerd dient te worden waarom die toegankelijkheid 
in bepaalde gevallen niet kan worden bereikt; 

− stimuleren en uitdagen in de praktijk vaak beter werkt als dat samengaat met een financiële 
vergoeding, hoe klein ook; 

− een goede, niet vrijblijvende samenwerking tussen gemeente, instellingen, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven een voorwaarde is voor het behalen van successen. 

 
Spreekt uit dat 
De Bossche Lokale Inclusieagenda een goed startpunt is om de positie van mensen met een handicap 
in onze gemeente te verbeteren. 
 
Verzoekt het College 
1. de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de agenda op één plaats te beleggen; 
2. om per leefgebied: 

a. uit te werken - in samenwerking met het Gehandicaptenplatform en andere relevante 
partners - hoe op termijn meetbaar resultaat kan worden behaald door verschillende 
instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties; 



b. te inventariseren welke budgetten kunnen worden gebruikt om het resultaat te 
bevorderen en daarbij het Bosch corona-herstelfonds, vastgesteld in de 
raadsvergadering van 16 juni 2021, te betrekken. 

3. Halverwege 2024 te evalueren welke vorderingen er gemaakt zijn op de beschreven leefgebieden 
zodat in 2025 duidelijk is wat er nog moet gebeuren; 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Namens de fractie van GroenLinks – Antoon van Rosmalen 
 
Namens de fractie van De Bossche Groenen – Rianneke Mees-Huibers 
 
Namens de fractie van D66 – Annemarie Hoog Antink 
 
Namens de fractie van het CDA – Freek van Genugten 
 
Namens de fractie van Rosmalens Belang – Roos van der Kallen 
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