COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Inclusieve Samenleving_ visie en koplopergemeente
Te besluiten om
1. De gemeente aan te melden als kandidaat koplopergemeente.
2. De gemeenteraad te informeren over de visie op de inclusieve samenleving, zoals
deze is opgesteld door de aanwezigen bij de Inclusieve Tafels en de aanmelding als
kandidaat koplopergemeente.
Inleiding
Koplopergemeente
De VNG faciliteert gemeenten bij de invulling van inclusie op grond van het VN-Verdrag. Zij
doen dit onder andere door koplopers bij elkaar ‘in de keuken’ te laten kijken en zo van
elkaar kunnen te leren. De VNG heeft vernomen hoe wij in Krimpen aan den IJssel het
project Inclusie vormgeven. Zij hebben mondeling gevraagd of wij ons ook als kandidaat
koploper zouden willen aanmelden. Indien wij dit wensen dan dient uiterlijk 30 maart de
aanmelding binnen te zijn. (de deadline ligt formeel op 21 maart).
Voor de aanvraag is een voordracht nodig. Een concept voordracht ontvangt u hierbij.
Visie
Afgelopen vrijdag hebben Lia de Ruijter, Daan van Haaster, Brigitte van Egmond en
Nathalie van Zijp namens inwoners en professionals die betrokken zijn bij de inclusieve tafels
hun visie op een Inclusief Krimpen aan wethouder Marco Oosterwijk aangeboden.
De afgelopen periode stond tijdens Inclusieve tafels een persoonlijk verhaal dat anderen
‘raakt’ centraal. Door dit verhaal te delen ontstaat betrokkenheid en draagvlak voor
verandering bij inwoners, professionals en beleidsmakers. De betrokkenen bij de Inclusieve
tafels voelden de behoefte om hun gezamenlijke visie op papier te zetten.
Op dit moment nog melden inwoners en professionals zich aan om de visie mede te
onderschrijven.
Beoogd effect
1. Koplopergemeente worden, zodat we kennis en ervaring met andere gemeenten
kunnen delen.
2. Stapje voor stapje met elkaar bewegen naar een meer inclusieve samenleving.
Argumenten
1. Krimpense aanpak blijkt inspirerend te zijn voor meer gemeenten.
Tijdens contacten met andere gemeenten blijk dat de aanpak, die wij doen o.a. in de
vorm van de Ambassadeursnetwerk, Inclusieve tafels en Dynamische agenda ook
andere gemeente stimuleert om het gesprek aan te gaan met hun inwoners over inclusie.
(zie ook de voordracht)

2. De gemeenteraad proactief informeren
Ook bij de gemeenteraad staat inclusie op de agenda. Het is goed de raad pro actief te
informeren over een door inwoners en professionals gedragen visie en over de
aanmelding als kandidaat koplopergemeente.
Kanttekeningen
1. Tijd is beperkt
We hebben er zelf in eerste instantie niet voor gekozen om ons aan te melden als
kandidaat koploper. Dit komt deels omdat we onze beperkte tijd in zetten om onze
Krimpense samenleving stapje voor stapje inclusiever te maken. We zijn als Krimpen
minder gewend om ons project als “bijzonder” te zien, maar blijkbaar is dit wel het geval.
De VNG en ook onze ambassadeurs zijn zeer gecharmeerd van onze aanpak.
Financiën
nvt
Communicatie
De overhandiging van het visiedocument is op Facebook geplaatst en het document zal ook
op de gemeente website komen.
Uitvoering
Uiterlijk 30 maart aanmelden als kandidaat koplopergemeente bij de VNG
Bijlagen
- Voordracht voor aanmelding koplopergemeente
- Visie Inclusieve samenleving
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