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Onderwerp: beantwoording gevraagd advies
Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,
Op 1 juli hebben wij u als Adviesraad gevraagd om te adviseren op het eerste concept van de
‘Inclusieve agenda Weesp 2020 en verder’. Wij bedanken u voor uw snelle reactie en uw
uitgebreide advies. We gaan graag in deze brief in op de wijze waarop we uw adviezen hebben
verwerkt.
Wij onderschrijven dat het realiseren van een inclusieve stad van groot belang is en zijn het met
u eens dat de obstakels met betrekking tot de fysieke toegankelijkheid snel en met daadkracht
moeten worden aangepakt. In de Startnotitie Inclusief Beleid Weesp 2019 benadrukken wij dit.
Het aanpakken van deze obstakels is de afgelopen jaren onvoldoende van de grond gekomen
en daarom is - om de daad bij het woord te voegen - een concrete planning verwerkt in de
Inclusieve Agenda. Omdat de uitvoering zich over meerdere domeinen uitstrekt, vermelden we
wie het betreffende actiepunt gaat oppakken en wie de verantwoordelijk wethouder is. De
uitvoering is voor een aantal actiepunten reeds opgestart.
Naar aanleiding van uw advies voegen we een overzicht van de beschikbare budgetten toe.
U onderschrijft de drie gekozen speerpunten: Openbare Ruimte, Communicatie en
bewustwording en Toegankelijkheid en gebouwen. Dat bevestigt ons in de ingeslagen weg. U
geeft de wenselijkheid van een vierde speerpunt aan, namelijk het stimuleren van Sociale
Inclusie. Ondanks dat wij het met u eens zijn over het belang van Sociale Inclusie, nemen wij dit
speerpunt niet over. In het beleidsplan Sociaal Domein 2018-2021 is het bevorderen van
sociale samenhang als doelstelling opgenomen. In het plan staan diverse projecten, acties en
initiatieven die zijn gericht op het stimuleren van sociale inclusie.
Tijdens de bewonersbijeenkomsten zijn diverse knelpunten aangeleverd. Dit betreft veel
praktische zaken in de openbare ruimte. In samenwerking met de uitvoeringsdiensten worden
deze knelpunten zo snel als mogelijk aangepakt en opgelost. Dit kunt u teruglezen in de nieuwe
planning.
Het speerpunt Bewustwording en communicatie vraagt langdurige inzet en zal steeds opnieuw
onder ieders aandacht gebracht moeten worden. Wij zien het benoemen van dit onderwerp tot
speerpunt als de start van een doorgaand proces, met zowel nieuwe als bestaande acties. Ook
draagt bewustwording bij aan het verbeteren van de sociale inclusie, doordat inwoners en
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ondernemers elkaar beter begrijpen en zich meer bewust zijn van de belemmeringen waar hun
stadsgenoten tegen aan lopen. Dit kan ook middels de reeds lopende initiatieven uitgedragen
en versterkt worden, waarmee we de sociale inclusie verder stimuleren.
Wij leggen de focus op bovengenoemde speerpunten en zien dat we daarmee tegemoet
komen aan de thema’s die de bewoners belangrijk vinden. We willen aansluiten bij de concrete
behoeften van bewoners en zien daarom geen meerwaarde in het apart benoemen van
doelgroepen. Wij blijven uiteraard monitoren of eerder genoemde initiatieven voldoende
aansluiten bij de behoeften van onze inwoners en sturen bij waar nodig. Wij blijven in gesprek
met onze inwoners en ervaringsdeskundigen om mogelijke verbeterpunten in kaart te brengen.
Ook uw raad blijft voor ons een belangrijke partner in het bijstellen van ons beleid voor een
inclusieve samenleving.
U benoemt de positieve ontwikkelingen n.a.v. de Coronacrisis, namelijk dat inwoners zich in
deze tijden meer bewust zijn van hun medemens en elkaar helpen problemen op te lossen.
Mogelijk geeft dit aangrijpingspunten om dit gedrag verder te stimuleren.
In uw brief verwijst u naar een advies van 6 juni 2020 over inwonersondersteuning en hoe de
gemeente de huidige samenhang binnen de bevolking van Weesp gaat vasthouden. Wij vinden
dit een belangrijk onderwerp en daar zullen wij in een aparte brief op terug komen. Hierin zullen
wij ook aandacht besteden aan uw opmerkingen over de positie van de Klankbordgroep
Ervaringsdeskundigen na de fusie met Amsterdam.
De gemeente Weesp hecht aan het betrekken van ervaringsdeskundigen bij de uitvoering van
de Inclusieve Agenda. Dat gaan we door middel van een klankbordgroep organiseren. U staat
hier positief tegenover, maar benadrukt dat dit met grote zorgvuldigheid moet gebeuren. Daarbij
geeft u mee dat wij moeten waken voor overspannen verwachtingen en dat heldere en
voortdurende communicatie noodzakelijk is. Wij nemen deze opmerkingen serieus en zullen
ervoor zorgen dat concrete afspraken met de ervaringsdeskundigen gemaakt worden. Wij
nodigen u uit om deze bijeenkomst met de ervaringsdeskundigen bij te wonen.
Op 24 mei 2019 heeft u ons al van een uitgebreid advies voorzien met betrekking tot het
onderwerp “Inclusiviteit”. U geeft aan dat u teleurgesteld bent over de mate waarin uw adviezen
zijn meegenomen. Hierbij benoemt u de suggesties om naast het opstellen van een actieplan
ook een beleidsplan te schrijven en om specifieke aandacht te richten op bepaalde kwetsbare
groepen.
In onze eerdere reactie van 23 september 2019,hebben wij aangegeven dat inclusiviteit zeker
meer is dan alleen toegankelijkheid. En dat we ons vooral willen richten op “doen” in plaats van
“denken” en dat we daarom kiezen voor een actieplan. Voor een uitgebreidere reactie
verwijzen wij u naar de eerder genoemde brief van 23 september 2019 met als onderwerp
‘Brief beantwoording ongevraagd advies’. Wij vinden het uiteraard jammer dat u teleurgesteld
bent. Wij hopen echter dat we in de uitvoering van de agenda en het benoemen van de
noodzaak om tot actie over te gaan, vele van de door u benoemde punten gaan oplossen.
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Wij hopen met deze reactie voldoende toegelicht te hebben hoe wij uw advies in de Inclusieve
Agenda van Weesp hebben verwerkt. Indien gewenst lichten wij dit graag in een vergadering
van de Adviesraad toe.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,

A.M. Roos,
gemeentesecretaris
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B.J. van Bochove,
burgemeester, wnd.
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