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Geacht College, 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven is op 26 september via de mail door Tim Nijs gevraagd advies te 
geven over de Inclusie Agenda Duiven 2020-2022. De Raad voor Sociaal Domein Duiven gaat ervan 
uit dat dit een verzoek namens het College van Burgemeester en Wethouders is. 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven (RvSDD) heeft de afgelopen jaren de ontwikkelingen over het 
VN-verdrag voor de Rechten van mensen met een beperking (New York, 13 december 2006) gevolgd. 
- Het VN-verdrag voor de Rechten van mensen met een beperking is door Nederland op 

14 juli 2016 geratificeerd. 
- In 2017 en 2019 zijn er workshops georganiseerd met als inleiders het College voor de Rechten 

van de Mens en Otwin van Dijk. 
- Op 27 augustus hebben we als RvSDD deelgenomen aan een verdiepingssessie over de Inclusie 

Agenda Duiven. 
- Daarna is er informatie opgehaald bij de Gehandicaptenraad Duiven en de RSD. 
 
De door de RvSDD voorgestelde aanpassingen en toevoegingen zijn grotendeels overgenomen in de 
concept Inclusie Agenda Duiven 2020-2022, te weten 
- de rol van de werkgever in relatie tot de arbeidsmarkt van mensen met een beperking; 
- de rol van de RSD is duidelijk omschreven:  

• het project Parttime Ondernemen (PTO) krijgt een structureel karakter 

• het inbedden van Social Return in de organisatie 

• het starten van een aantal pilots voor werk-fit-trajecten; 
- de voorlichting binnen het onderwijsveld; 
- binnen de gemeente komt er één aanspreekpunt voor mensen met een handicap, zodat zij een 

laagdrempelige ‘ingang’ hebben. Deze medewerker moet extra geschoold worden in ‘het dagelijks 
leven’ van mensen met een handicap;
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- er moet veel meer aandacht komen voor goede leesbare communicatie en betere voorlichting; 
- het aanbieden van diverse trainingen door ervaringsdeskundigen aan medewerkers van het loket 

WWZ. 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven plaatst twee kritische kanttekeningen: 
1. We hebben in het verleden regelmatig aandrongen op het realiseren van een Plan van Aanpak 

over het VN-verdrag voor de Rechten van mensen met een beperking. Wij vinden dat de 
gemeente Duiven te lang gewacht heeft met de totstandkoming van het Plan van Aanpak. De 
ratificatie van Nederland heeft immers al op 14 juli 2016 plaatsgevonden. 

2. In de Programmabegroting van Duiven voor 2020-2023 is een jaarlijks bedrag van € 10.000 
opgenomen. De RvSDD vindt dit - in ieder geval - voor het jaar 2020 veel te weinig, gezien de 
voornemens en de realisering van de plannen voor 2020. Dit betreft onder andere het 
rolstoeltoegankelijk maken van Triominos en de veiligheid van openbare gebouwen, organiseren 
van een Inclusie-bijeenkomst en meer ontmoetingsmogelijkheden in de wijken. 

 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven geeft een positief advies over de Inclusie Agenda Duiven 2020–
2022 met in achtneming van de bovenstaande kritische kanttekeningen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 
 
 
 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter 


