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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2020; 

 

overwegende dat: 

 

a. de Ridderkerkse gemeenteraad op 18 februari 2016 de motie ‘Uitvoering VN verdrag inzake 

rechten van mensen met een handicap’ heeft aangenomen; 

b. 25 koplopergemeenten, samen met ervaringsdeskundigen, in 2018 een manifest ontwikkelden, 

waarin zij aangaven wat zij binnen het VNG-project Iedereen doet mee! wilden bereiken 

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning-en-zorg/iedereen-doet-mee-

2019/manifest-iedereen-doet-mee ; 

c. verschillende gemeenten in Nederland het manifest ‘Iedereen doet mee!’ hebben ondertekend; 

d. de minister van Gehandicaptenzaken Nederland heeft opgeroepen om het manifest ‘Iedereen 

doet mee!’ te ondertekenen; 

 

is van mening dat:  

 

1. ieder zich dient in te zetten om mensen met een handicap in de samenleving volwaardig te laten 

meedoen en niet buiten te sluiten; 

2. het van belang is de sociale samenhang tussen mensen te bevorderen, zodat gesproken kan 

worden van een inclusieve samenleving, die uitsluiting van mensen tegengaat;  

3. actief burgerschap en burgerparticipatie hieraan een positieve bijdrage kunnen leveren;  

4. de gemeente hierin een voorbeeldfunctie heeft te vervullen en een actieve bijdrage kan leveren 

aan de uitvoering van eerdergenoemd verdrag; 

5. de gemeente Ridderkerk zich ook achter het manifest zou moeten scharen; 

 

verzoekt het college om: 

 

a. in overleg met het Ridderkerkse inclusiepanel na te gaan of Ridderkerk aan de voorwaarden 

voldoet om het manifest ‘Iedereen doet mee’ te kunnen ondertekenen; 

b. hierover de raad te informeren uiterlijk februari 2020 en indien dit mogelijk is tot ondertekening 

over te gaan; 

c. zich als gemeente in te blijven zetten voor een inclusieve Ridderkerkse samenleving; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De raadsleden, 

 

Victor Mijnders, CDA  Björn Ros, GroenLinks  Erna de Wolff, ChristenUnie  Arianne Ripmeester, PvdA 

 

  

Aangenomen Verworpen
 

Voor 21: GL, CDA, EvR, CU, LR, SGP, D66, PvdA 

Tegen 8: VVD, Bo1, P18P 
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