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Onderwerp
Advies Toegankelijkheid

Geachte Adviesraad Sociaal Domein

We willen u bedanken voor het advies als reactie op de Motie toegankelijkheid. We hebben uw

advies in het voorstel aan de gemeenteraad van Oss opgenomen op de volgende punten:

1.

Aanpak om van Oss een nog meer toegankelijke gemeente te maken.

Samen met u pakken we de handschoen op en werken we verder aan een gemeente die

toegankelijk is voor alle inwoners. We onderschrijven het standpunt van de Adviesraad om het
VN-verdrag dat sinds 14 juli 2016 in Nederland geldt, integraal als uitgangspunt te nemen
voor het beleid rondom toegankelijk en inclusie. Zoals de inventarisatie laat zien is het proces
gaande en doen we al veel op dit terrein, Om hierin meer stappen te zetten spreken we hierbij
een aanpak af die aansluit op uw advies van oktober 2018.

1.
2.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert om bij alle beleidsontwikkelingen een toets te

doen op daadwerkelijke toegankelijkheid voor alle burgers met specifieke aandacht voor
risicogroepen en dusdanige voorwaarden te creëren dat iedereen mee kan doen en de
positieve gevolgen van het nieuwe beleid kan ervaren.
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert om altijd de burger en niet de regetgeving
centraal te stellen.
2.I We ontwikkelen met de Adviesraad een aanpak hoe beleidsontwikkelingen te
toetsen en hoe we daarbij de ASD ervaringsdeskundigen betrekken, In het
eerstvolgende bestuurlijk overleg maken we hiervoor praktische afspraken. Het
(toekomstige) rapport van de rekenkamer naar de toegankelijkheid van Wmo en
Jeugdzorgvoorzieningen nemen we mee de te maken afspraken
2.2 In het sociale domein is de'Maatwerkaanpak'een belangrijk speerpunt dat
sturend is voor beleid en uitvoering van beleid. In deze maatwerk staat de vraag
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van de inwoner centraal. Door deze aanpak verwachten we dat de balans tussen
vraag en betrokkenheid van de inwoner en regelgeving verder verbetert.
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert: betrek ons tevoren bij de beteidsontwikketing
op alle terreinen die betrekking hebben op het vormgeven van een inclusieve samenleving
in Oss. Wij stellen onze ervaringsdeskundigheid graag ter beschikking van de gemeente.
3.1 We bespreken met de kenniskring van de adviesraadZorg en welzijn hoe we de
aandacht voor - en toegankelijkheid van mensen in onze gemeenten die moeilijk
te bereiken zijn kunnen verbeteren en welke partners in het sociale domein
daarbij te betrekken.

3.

4.

De Adviesraad sociaal Domein adviseert: blijf werken aan een empathische,
dienstverlenende attitude van alle ambtenaren. Investeer in training en bedrijfscultuur
om dit te bereiken. Als er problemen zijn bij de toegang tot zorg dan horen wij dat graag
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert ook hier betrek ons bij deze probtemen - en
m.n. als deze de toegang tot zorg in de weg staan. Wij stellen onze
ervaringsdeskundigheid graag ter beschikking van de gemeente.
4.t We maken graag gebruik van dit aanbod en agenderen het thema toegankelijk
jaarlijks op de overleggen met het bestuur en de kenniskringen van de ASD zodat
knelpunten in beeld zijn en de mindset van de organisatie nog meer inclusief
wordt.

5.

De Adviesraad sociaal Domein adviseert; neem standaard

bij (ver)bouweisen en
vervolgens bij vergunningverlening voor de bouw en verbouw van panden de nodige
regels op die eisen dat het gebouw voldoende toegankelijk is en blijft.
5.1 Het Vastgoedbedrijf gaat bij haar (ver)nieuwbouw projecten, qua
toegankelijkheid, verder dan ze verplicht is volgens het bouwbesluit. Ze neemt in
haar projecten altijd de meest actuele eisen op die gesteld worden aan
toegankelijkheid volgens het ITS keurmerk. Het ITS keurmerk geeft aan of een
gebouw bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen en is goedgekeurd
volgens de internationale ontwerprichtlijnen. Daarnaast vraagt het vastgoedbedrijf
voortaan de kenniskring BTB om advies vanaf ontwerpfase tot en met oplevering
van (ver)nieuwbouw projecten.

6.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert om de toegankelijkheid van voorzieningen in
het centrum van Oss prioriteit te geven en versneld uit te voeren om daarna het gebruik
ook te handhaven.
6.1 Een toegankelijke omgeving is voor iedereen beter, niet alleen voor personen met
een beperking. Er zijn wel verschillen welke aanpassingen voor bepaalde groepen
nodig zijn en of de aanpassingen naast geschikt en doeltreffend geen
onevenredige investering vragen. In overleg met de ASD bespreken we huidige
knelpunten van de voorzieningen in het Osse centrum. Vervolgens brengen we in
beeld wat mogelijke verbeteringen zijn en welke investering dit vraagt. Hierna
wegen we af of aanpassingen meegenomen worden in de lopende en/of geplande
projecten en waar noodzakelijke aanvullingen en extra middelen nodig zijn.
6.2 Vanuit RO, IBOR en Vastgoed zorgen we voor een ambtelijk team, dat als

aanspreekpunt fungeert voor de kenniskring BTB.
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Toegankelijkheid en inclusie is de kern van de taak van de samenleving. Een taak waaraan we
alleen samen met de inwoners invulling kunnen geven. Samen met uw kennis en
ervaringsdeskundigheid werken we graag verder aan een gemeente die toegankelijk is voor
iedereen.

Met vriendelijke

g

roet,

Thijs van Kessel
Wethouder Zorg en welzijn c.a

