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Ongevraagd advies'Meetellen en meedoen ¡n een inclusieve samenleving"

Geachte adviesraad,

Naar aanleiding van uw themasessie 'lnclus¡e' op 28 november heeft u ons op 20 maart een
ongevraagd advies aangereikt over 'Meetellen en meedoen in een inclusieve samenleving'. Op 24
juni hebben Danielle Damoiseaux en lngrid van Enckevort over dit advies met u gesproken en
nadere informatie opgehaald. ln deze brief geven wij onze reactie op uw advies. We volgend
hierbij de vier punten uit uw advies.

Vooraf willen wij onze waardering uitspreken voor de gehouden themasessie als ook de aandacht
die u heeft geschonken aan dit advies. Ervan uitgaande dat u bekend bent met het beleid van Peel
en Maas willen we benadrukken dat inclusie integraal onderdeel uitmaakt van onze
beleidsterreinen. En natuurlijk is dit een groeimodel naar het gewenste niveau. Wijvragen u om bij
het interpreteren van onze reactie onze werkwijze aangaande inclusie als referentiekader in het
achterhoofd te houden.

Een additionele impuls te geven aan inclusie in de gemeente door alle relevante actoren actief te
informeren, te inspireren en te motiveren om mee te doen. Het VN-verdrag kan hierbij als middel
dienen.
Zoals ook door de wethouder is verwoord in de themasessie is in ons gemeentelijk beleid
'meetellen en meedoen' uitgangspunt. Dagdagelijks zijn wij, samen met allerlei actoren, bezig om
iedereen zoveel mogelijk mee te laten tellen en meedoen. Dit gebeurt zowel bij I op 1 contacten
als ook bij allerlei overleggen en bijeenkomsten met een brede range aan actoren, zoals onderwijs,
zorgorganisaties en vrijwilligersorganisaties. Daar hoort ook informeren, inspireren en motiveren
bij. Dit doen wij niet met de focus van het VN-verdrag maar vanuit onze integrale benadering en
oog voor kwetsbare groepen in de samenleving. Voorbeelden zijn:
- het gemeentelijke integraal team jongvolwassenen ter ondersteuning van kwetsbare jongeren
- dagbestedingsplekken en inloopspreekuur GGZ in Gemeenschapshuis ln Kepel
- de cursus Mental Health First Aid om diverse partijen meer over de omgang met de doelgroep
psychische problematiek te leren
- inclusief sporten en bewegen: sportactiviteiten voor kwetsbare jongeren opgezet door ouders en
Vorkmeer.
Wij concluderen dat wij al actief bezig zijn met uw eerste punt en nemen uw advies dan ook niet
over.

De sociale infrastructuur op het vlak van mensen met een beperking te versterken door gericht te
faciliteren. Het gaat daarbij met name om de versterking, de uitbouw van het
Gehandicaptenplatform in relatie tot de verbinding zowel met alle Kernteams als met de provinciale



Koepelorgamsafres. Burgerkracht Limburg kan hierbij een rol spelen en gaat daarover graag in
gesprek.
ln het gesprek van 24 juni heeft u aangegeven dat u uitgebreid met het Gehandicaptenplatform
heeft gesproken over hun visie en dat zij uw advies ondersteunen. Op 25 april hebben onze
wethouders Hermans en Mestrom met het platform gesproken en daar is dit punt niet door hen
ingebracht.
Wij gaan gericht met het gehandicaptenplatform in overleg om uw advies met hen te bespreken en
te onderzoeken wat de gewenste versterking is en hoe dit vormgegeven kan worden. Wij koersen
hierbij op een eerste gesprek na de zomervakantie, in september.

Een pragmatische nul-meting te initiëren in de vorm van een EVl-panel (EVl = ervaren, verbeteren,
innoveren). ln het EVl-panel kunnen vertegenwoordigers van de doelgroep, de Kernteams, de
gemeente en professionele organisaties participeren. ln dne sessies wordt een schat aan
informatie verzameld, a/s basls voor (eventuele) agendering en monitoring.
U gaf in het gesprek aan dat het hier gaat om enkele bijeenkomsten om te inventariseren welke
problematiek er is, te signaleren wat er niet goed of optimaal is en welke ideeën er leven om zaken
te verbeteren.
Wij vragen ons af wat een nulmeting gaat opleveren. Zoals bij het eerste punt al is genoemd zijn
wijvoortdurend met partijen in gesprek en in overleg om iedereen mee te laten tellen en doen.
Daar worden de ervaringen van de doelgroep in mee genomen. Gesignaleerde knelpunten worden
opgepakt en er is voortdurende aandacht voor verbeteringen.
Wij nemen dit punt van uw advies daarom niet over.

Bekendheid met de zeer uiteenlopende doelgroep te vergroten door het (met en met) organiseren
van inspiratiesessres. Daarbij gaat het om het binnenhalen van informatie én het ontmoeten van
mensen die beter dan ook weten waar ze het over hebben. Effect is dat alle actoren - óók de
gemeente zelf 'beter leren kijken 'met de ogen van de doelgroep zelf'.
ln het gesprek gaf u aan dit zou kunnen door een jaarlijkse bijeenkomst met een bepaalde
doelgroep. Zoals al eerder aangegeven komen zowel wij als ook andere actoren de kwetsbare
doelgroepen vrijwel dagelijks tegen.
We zullen betrokken actoren zoals dorpsoverleggen, Kernteams, onze toegang en zorgaanbieders
voorleggen, in hoeverre er behoefte is aan inspiratiesessies en hoe die dan georganiseerd zouden
kunnen worden. Wij zien voor dit laatste voor ons zelf, in lijn met onze kaderstelling, geen
initiërende maar een faciliterende rol.

Om u goed van dienst te kunnen zijn, vragen wij u bij contact over deze brief het zaaknummer
1 894120191 1409983 te vermelden.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Peel en Maas,

de burgem eester

W.J.G. Delis
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