
 
Motie 

 
De gemeenteraad van Nissewaard, in vergadering bijeen op 1 juli 2015; 

 

C o n s t a t e r e n d e:  
 Agenda 22 verwijst naar 22 standaardregels van de Verenigde Naties die beschrijven op 

welke terreinen de maatschappij maatregelen moet nemen om mensen met een 

functiebeperking gelijke kansen te bieden. 

 Deze terreinen zijn onder andere toegankelijkheid, onderwijs, werkgelegenheid, inkomen en 

sociale zekerheid, gezinsleven en persoonlijke levenssfeer, sport en recreatie. 

 De kern van Agenda 22 is ‘inclusief denken’. Hierbij wordt rekening gehouden met 

verschillende mogelijkheden en beperkingen van mensen. 

 
O v e r w e g e n d e:  

 Agenda 22 een hulpmiddel kan zijn om in kaart te brengen welke acties ondernomen moeten 

worden om te komen tot inclusief beleid. 

 Bij inclusief beleid volgens Agenda 22 al in de ontwerpfase rekening gehouden wordt met 

mensen met een beperking, zodat niet achteraf aanpassingen moeten worden gedaan. 

 De ontwerpfase niet alleen geldt voor gebouwen en straten, maar ook voor beleidsplannen. 

 Resultaat is dat voorzieningen op een breed terrein beschikbaar zijn voor iedereen, ook voor 

mensen met een beperking. 

 

I s   v a n   m e n i n g: 

 Dat ’inclusief beleid’ uitgangspunt moet worden voor Nissewaard, waarbij de VN-Agenda 22 

leidend is, met als beoogd effect dat iedere burger van Nissewaard gelijkwaardig kan 

meedoen.  

 In een vroeg stadium rekening houden met ‘ inclusief beleid’ uiteindelijk geld zal besparen 

omdat aanpassingen achteraf niet nodig zijn. 

 

V e r z o e k t  h e t  c o l l e g e: 

 Een nulmeting te doen om te weten te komen hoe de gemeente Nissewaard nu rekening 

houdt met onderdelen van Agenda 22 

 Een beleidsplan ‘inclusief beleid’ te maken, om inclusief denken zo breed mogelijk gestalte 

en uitvoering te geven in de gemeente Nissewaard 

 Een paragraaf ’inclusief beleid ‘ op te nemen in nota’s voor raads – en college besluiten 

 Agenda 22 te gebruiken als visie en methode voor het ontwikkelen van nieuwe 

beleidsplannen. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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