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De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen d.d.

Onderwerp: Inclusie Agenda, motie De Vos

De Raad,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat
•
•
•
•
•
•
•

de Eerste Kamer heeft ingestemd met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen
met een handicap;
dit voor veel mensen met een beperking een hoopvolle stap is richting een toegankelijke samenleving;
gemeenten de verplichting krijgen lokaal inclusie beleid in- en uit te voeren;
de doelgroep (mensen met een beperking en hun organisaties) betrokken zou moeten worden bij het
opstellen van een Lokale Inclusie Agenda;
gemeente Almere op veel vlakken al werkt aan een inclusieve samenleving maar dat op bepaalde
terreinen nog stappen gemaakt kunnen worden;
het belang van een inclusieve samenleving bij iedereen op het netvlies moet staan;
dit nu nog altijd niet het geval is, kijkende bijvoorbeeld naar de inrichting van de hal in het stadhuis
waarde balie erg hoog is,

Verzoekt het college om:
•
•
•
•

zo snel mogelijk met de doelgroep en hun organisaties in overleg te gaan over het opstellen van een
Almeerse Inclusie Agenda;
goed te onderzoeken waar (toegankelijkheids-) knelpunten zijn en aan welke wettelijke plichten dient te
worden voldaan;
de mogelijkheden van provinciale of landelijke financiële steun te onderzoeken en de raad hierover te
informeren;
de raad voor 1 april 2017 een voorstel te doen voor een Almeerse Inclusie Agenda, waarin ook de
fasering en de financiële aspecten nader zijn uitgewerkt,

en gaat over tot de orde van de dag.
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