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Motie Inclusiviteitstoets

Inhoud van de motie

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van de agenda voor de raadsvergadering 

van 16 december 2021;

overwegende dat:

1. iedereen in Ridderkerk mee moeten kunnen doen;

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

rechten van mensen met een handicap’ heeft aangenomen;

3. de Ridderkerkse gemeenteraad op 7 november 2019 de motie inzake ‘Het manifest ‘Iedereen

doet mee’ heeft aangenomen;

4. de gemeente Ridderkerk het manifest ‘Iedereen doet mee’ op 30 september 2020 heeft

ondertekend;

5. één van de uitgangspunten van het manifest luidt: Meedoen begint met bewustwording; 

is van mening dat:

a. zorgvuldige inrichting van de openbare ruimte eraan bijdraagt dat mensen met een beperking 

meer kunnen meedoen aan het maatschappelijke leven;

b. bij plannen voor  nieuwbouw en verbouw onvoldoende zichtbaar stil wordt gestaan over wat 

een voorstel betekent voor mensen met een beperking;

c. ook andere voorstellen betekenis kunnen hebben voor mensen met een beperking;

d. bewustzijn gestimuleerd en gerealiseerd kan worden door bij raadsvoorstellen een 

inclusiviteitstoets uit te voeren  waarbij wordt aangegeven wat het voorstel zal betekenen voor 

mensen met een beperking;

verzoekt het college om:

1. bij raadsvoorstellen de inclusiviteitstoets op te nemen;

en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden, 



Arianne Ripmeester, PvdA Victor Mijnders, CDA  

Petra van Nes – de Man, Burger op 1                          Björn Ros, GroenLinks 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk                           Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk

Algemene informatie

Behandeld in de raadsvergadering van 16 december 2021

Samenvatting

Onderwerp is het uitvoeren van een inclusiviteitstoets bij raadsvoorstellen. Het college wordt 

verzocht deze op te nemen in het raadsvoorstel.

Uitslag stemming

De motie is aangenomen.

Stemverhouding

Voor: 21 (VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, D66, Burger 

op 1, Leefbaar Ridderkerk, PvdA)

Tegen: 5 (Partij 18PLUS)
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