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Inclusief beleid in Sittard-Geleen 
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VN-verdrag Handicap 

 Geschreven in 2007, door Nederland geratificeerd in 

2016  

 Betrekken doelgroep: “Niets over ons zonder ons” 

 Gemeenten: werken aan geleidelijke verwezenlijking 

op de terreinen waar zij verantwoordelijkheden 

hebben 

 Bewustwording, toegankelijkheid en ontmoeting 

 Levensdomeinen: onderwijs, wonen, werk, vrije tijd, 

vervoer, welzijn, gezondheid en ondersteuning 
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Sittard-Geleen 

 In coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeente:  

- Streven naar een inclusieve samenleving 

- Bepalingen worden stapsgewijs ingevoerd 

- Versterken zelfredzaamheid; iedereen doet mee 

 Bestuurlijke verantwoordelijkheid bij college 

 Inclusie in portefeuille wethouder Geilen 

 Inclusie is taak van hele gemeentelijke organisatie 

 Intensivering van het inclusief beleid vanaf einde 2018 
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Ondersteuning inclusie door het Rijk 

 Publicatie Handreiking Lokale Inclusie Agenda (VNG) 

 Sittard-Geleen doet mee aan de pilot: “Sterke Start” 

- Ondersteuning bij bijeenkomsten met inwoners 

(ervaringsdeskundigen) en medewerkers gemeente 

- Samen aan de slag met de ontwikkeling van de LIA 

 Start op 21 juni, vervolg op 20 sept. en 15 nov. 

 Ondertekening “Manifest Iedereen doet mee!” door 

Beek, Sittard-Geleen en Stein op 21 juni 
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Het manifest 
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Niets over ons zonder ons 

 Organisatie samen met:  

- Commissie Sittard-Geleen Inclusief (voorzitter Herman 

Evers) en  

- Werkgroep Integrale Toegankelijkheid (voorzitter Bert van de 

Berg) 

- Commissie is onderdeel van de Wmo-raad 

 Samen Inclusief beleid vormgeven 

 Voorbereidingsgroep om te komen tot de Lokale 

Inclusie Agenda 
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Voorzitter commissie Sittard-Geleen 

Inclusief 
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Voorzitter werkgroep integrale 

toegankelijkheid 
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Startbijeenkomst 21 juni 

 Resultaten (zie ook website gemeente): 

- Zet eerst onderwerpen die gericht zijn op inclusie binnen 

gemeentelijke organisatie op de agenda 

- Werk aan Bewustwording 

- Betrek inwoners met beperkingen erbij 

- Bevorder deskundigheid en houding van de medewerkers 

- Maak inrichting van publieksruimten toegankelijker 

- Maak vergunningverlening en subsidieverlening inclusief 

- Maak informatievoorziening toegankelijk voor iedereen 

- Bevorder inclusie bij ondernemers, organisaties, instellingen 

- Praktische en concrete adviezen    
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Verdiepingsbijeenkomst 20 september 

 Vier werkgroepen van inwoners en medewerkers 

over: 

- Hoe maken we de openbare ruimte toegankelijker 

- Hoe bevorderen we inclusie bij beleid, vergunning- en 

subsidieverlening 

- Hoe maken we het klantcontact inclusief en publieksruimtes 

toegankelijker 

- Hoe maken we de communicatie van de gemeente 

toegankelijker voor inwoners met beperkingen 

 Verslag binnenkort op de website Sittard-Geleen 
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Slotbijeenkomst 15 november 

 Uitgaan van de resultaten van de tweede 

bijeenkomst 

 Van; “wat willen we bereiken” (1e dag) naar “hoe 

bereiken we dat doel” (2e dag) naar “wat gaan we 

precies doen” (slotbijeenkomst) 

 Basis voor het schrijven van de lokale inclusie 

agenda 

 Meld u aan bij: wim.romkens@sittard-geleen.nl 
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Hoe verder 

 Schrijven van de lokale inclusie agenda (november 

2019 – maart 2020) voor periode 2021 - 2024 

 Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomsten 

 Samen met de Commissie Sittard-Geleen Inclusief 

 LIA in het college van B&W (april 2020) 

 Adviesaanvraag bij de Wmo-raad (mei 2020) 

 LIA in de gemeenteraad samen met het jaarplan 

2021 en de financiële paragraaf (juni 2020)  
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