Startnotitie
Inclusieve Samenleving
Commissie Samenleving d.d. 20 februari 2019
Aanleiding
In de raadsvergadering van 8 november 2018 is een Motie “vreemd aan de orde van de dag” door
D66 ingediend met als onderwerp: LHBTI beleid. Deze Motie is verworpen.
In de stemverklaring heeft de LDIJ aangegeven dat we deze en andere doelgroepen enorm belangrijk
vinden en hebben andere fracties uitgenodigd om hierover het gesprek aan te gaan. Daardoor
krijgen deze doelgroepen de aandacht die ze verdienen.
In diezelfde vergadering, bood het College een handreiking om Inclusiviteit een onderdeel te laten
uitmaken in het nieuwe overkoepelende beleidsplan Sociaal Domein. Daarnaast stelden wij vast dat
meerdere fracties voor een inclusieve samenleving zijn.
Belangrijke voorbeelden die voor ons mooie IJsselstein genoemd zijn: dat niemand uitgesloten,
gediscrimineerd of uitgescholden mag worden en dat daar consequenties aan zitten. Dat elk individu
welkom is, zich veilig mag voelen, gelijkwaardig behandeld wordt, zichzelf kan zijn en dit mag uiten.
Over welke
doelgroepen
hebben we het?

Bron:
Inclusiediamant
van Movisie (aangevuld door S. Zandstra)
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Vragen/ voorstel en discussie
Ons voorstel is om het gesprek aan te gaan, met als doel om gezamenlijk uitgangspunten en kaders
te formuleren. Deze input van alle fracties inclusief het College, willen we verwerken in een
raadsbreed gedragen Motie Inclusieve Samenleving. Deze motie willen wij samen met u indienen
tijdens de raadsvergadering van 7 maart 2019.
-

Welke uitgangspunten en kaders zijn voor de Raad belangrijk om mee te geven aan het
College?
Met welke organisatie werken we samen om het beleid uit te voeren?
Wat missen we nog, zijn er verdere aanvullingen?

Wat willen we hiermee bereiken
We willen als gemeente afspraken maken over hoe we met elkaar omgaan en onze normen en
waarden op Sociaal Domein vastleggen. Met als doel dat IJsselstein een Inclusieve, Vreedzame Stad
is.
Door gezamenlijk de uitgangspunten en kaders op te stellen, willen we tijdens de raadsvergadering
van 7 maart 2019, een raadsbreed gedragen Motie Inclusieve Samenleving indienen.
Daarmee dragen we het College op om deze uitgangspunten als onderdeel te betrekken in het
overkoepelende beleidsplan Sociaal Domein dat later dit jaar wordt vastgesteld.
Verschillende overheden en organisaties hebben reeds op hun eigen manier werk gemaakt van een
Inclusieve Samenleving. Bijvoorbeeld door het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda, een
Regenboogakkoord e.a.

Om inspiratie op te doen voor het gesprek, hebben we enkele voorbeelden verzameld
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manifest VNG Iedereen doet mee
Programma VN Verdrag onbeperkt meedoen
Inclusieagenda Almere 2018-2021
Actieplan Utrecht zijn we samen
Utrechtse Regenboog agenda 2019-2022
Utrechtse Antidiscriminatie agenda 2016-2020

Laten we er samen wat moois van maken!
Sarah Zandstra, LDIJ
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