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Gemeente Maasdriel 

Aan mevrouw L. Huibers.Postbus 10.000 

5330 GA Kerkdriel 

Maasdriel, 20-1-2021. 

Betreft: Advies naar aanleiding van adviesaanvraag: Lokale inclusie agenda. 

Geachte mevrouw L. Huibers 

Met deze brief reageert de Participatieraad Maasdriel (PRM) op het concept (vertrouwelijk) 

beleidsstuk Lokale inclusie agenda, die op 23-12-2020 jl is ontvangen door de Participatieraad 

Maasdriel.  

De Participatieraad onderstreept het grote belang van inclusie, ook in Maasdriel (en de gehele 

Bommelerwaard), en spreekt dan ook zijn waardering uit voor het conceptplan. De integrale 

benadering is zeer te waarderen, zoals het ook goed is dat er focus is aangebracht (6 aspecten). 

Eveneens is het waardevol dat het plan met betrokkenheid van de doelgroepen tot stand komt en 

wordt uitgevoerd. 

 

De PRM heeft wel enkele meer algemene opmerkingen en concrete suggesties. 

 

Volgens de PRM heeft inclusie betrekking op meer mensen dan de mensen met een beperking of 

zgn. kwetsbare groepen. Mede gezien het VN-verdrag Handicap is het begrijpelijk dat de nadruk ligt 

op deze groepen. Niettemin suggereert de PRM om ook aandacht te schenken aan ook mensen met 

een arbeidsbeperking (en hun arbeidsdeelname), aan mensen die beroep moeten doen op 

schuldhulpverlening en  aan mensen die door de coronacrisis in een kwetsbare situatie terechtkomen 

(waaronder ook jongeren). Ook voor deze groepen zijn de in het verdrag opgenomen 

grondbeginselen van groot belang, zoals: toegankelijkheid, autonomie en volledige participatie. Op 

basis daarvan is de PRM van oordeel dat nabijheid van ondersteuning en begeleiding vanuit de eigen 

regio behouden moeten blijven om op goede wijze van voorzieningen gebruik te kunnen blijven 

maken. 

 

Daarnaast vraagt de PRM aandacht voor mensen die zorg mijden, omdat ze bijvoorbeeld vanwege 

ontbrekende (cognitieve) vaardigheden geen kennis hebben van noch toegang hebben tot de 

voorzieningen, of omdat ze zich schamen om erop beroep te doen. Deze zogeheten zorgmijders, 

komen in het bijzonder voor, binnen de groep gehandicapten/psychiatrische patiënten. Zij doen géén 

beroep op de noodzakelijke zorg en dreigen daardoor tussen wal en schip te raken waardoor hun 

welzijn op mentaal en fysiek vlak in het gedrang komt. Om deze schrijnende problematiek gepast op 

te vangen acht de PRM een stevig sociaal vangnet met professionele ondersteuning voor deze groep 

nodig. Hij suggereert daartoe beroep te doen op een ambulante coach/begeleider om daadwerkelijk 

de mensen die tot de genoemde groep zorgmijder behoren af en toe te bezoeken, ook om te bereiken 

dat deze mensen in zicht blijven. 

 

Verder dringt de PRM met klem erop aan dat op passende wijze wordt omgegaan met de 

voornemens en voorstellen die voortvloeien uit de Lokale inclusie agenda, ook al om te vermijden 

dat deze agenda een wassen neus blijkt te zijn en in het besef dat het werken aan een inclusieve 

samenleving werk van zeer lange adem is. De PRM geeft het volgende in overweging: 

- Betrek meer mensen (ook uit de doelgroepen) bij de verdere realisatie van de Lokale inclusie 

agenda. Doe daarbij beroep op netwerken in de Maasdrielse samenleving; 
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- Stel een proces-regisseur aan voor de Bommelerwaard (of een voor alleen Maasdriel) die de 

uitvoering en opvolging van het plan bewaakt en de verbinding kan leggen tussen de vele 

deel-aspecten en de vele betrokken actoren/instellingen;  

- Ga met de Lokale inclusie agenda werkendeweg aan de slag, werk met experimenten en 

proeftuinen, trek daar lessen uit en wissel voorbeelden van goede praktijken uit; 

- Stel een jaarlijkse evaluatie van de voortgang op en leg daarover publiek verantwoording af, 

ook via de media. 

 

Vanuit de PRM zullen naar vermogen leden deelnemen aan de bijeenkomsten van de denktank 

Lokale Inclusie Agenda; op die wijze willen wij graag een bijdrage leveren aan de voortgang. 

 

Tot slot sluiten wij met ons advies aan bij het afgegeven advies Lokale Inclusie Agenda vanuit de 

WMO Raad Sociaal Domein Zaltbommel. 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 

Thea van Doornmalen 

Voorzitter Participatieraad Maasdriel 


