Betreft: Brief aan de coalitiepartijen / -onderhandelaars

Olst, 26 maart 2018
Geachte heer Duursema,
De tijd van campagnevoeren is achter de rug. De uitslag van de verkiezingen is bekend. Wij feliciteren u van harte! U gaat de
onderhandelingen starten over een nieuw coalitieakkoord in de gemeente Olst-Wijhe. Als kersverse Adviesraad Samenleving
Olst-Wijhe helpen wij u graag een handje. We reiken wij u een aantal bouwstenen aan die onmisbaar zijn voor een “inclusief
coalitieakkoord”. Een akkoord dat het mogelijk maakt dat iedereen in de gemeente Olst-Wijhe mee kan doen.
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Met deze aandachtspunten hopen wij u te inspireren bij het tot stand brengen van een mooi inclusief coalitieakkoord. U mag
de punten gerust van ons kopiëren.
Ook sturen wij een gemakkelijk leesbare variant van de bovengenoemde aandachtspunten. Wij hopen dat dit u inspireert om
uw coalitieakkoord voor iedereen goed toegankelijk en begrijpelijk te maken.
Ten slotte willen wij u uitdagen om tijdens de onderhandelingen aansluiting te houden met de inwoners van Olst-Wijhe. Als
Adviesraad Samenleving gaan wij graag met u in gesprek.
Wij wensen u veel succes en inspiratie met alle komende gesprekken en uw werk aan een akkoord voor een Olst-Wijhe waar
niemand tussen “wal en schip” valt en iedereen kan meedoen.
Met vriendelijke groet,

De leden van de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe

Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe
p/a/ Benedendijk 42
8121 AD Olst

Bijlage 1: Onze voorzet voor een inclusief coalitieakkoord voor Olst-Wijhe!
Olst-Wijhe is een gemeente van onbeperkte mogelijkheden. We willen dat Olst-Wijhe een gemeente
blijft waar mensen willen wonen, werken en leven. Waar iedereen de kans krijgt om mee te doen. Het
college werkt samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan het dichterbij
brengen van een toegankelijke samenleving waar alle inwoners aan kunnen deelnemen.
Olst-Wijhe wordt mooier en beter dankzij het initiatief en de inbreng van inwoners. Daarom zoekt OlstWijhe het gesprek op met de inwoners bij het maken, uitvoeren en evalueren van beleid. De positie van
mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties wordt versterkt en daar zijn
middelen voor beschikbaar.
Het College ontwikkelt in samenspraak met de mensen om wie het gaat een lokale inclusie-agenda, met
een plan van aanpak, targets en goede verantwoording, om de doelen van het VN-verdrag van personen
met een handicap te implementeren. Het heeft een voorbeeld- functie als het gaat om diversiteit,
toegankelijkheid en het bieden van integrale oplossingen. Dit is terug te zien in ons eigen
personeelsbeleid en de manier waarop we dienstverlening en voorzieningen voor onze inwoners
invullen.

Tien aandachtspunten voor een inclusief coalitieakkoord
1. Integraal werken vanuit de inwoner
Goede dienstverlening is het visitekaartje van de gemeente met als doel; de inwoner van Olst-Wijhe centraal
stellen. Regels dienen de mens en niet andersom. In Olst-Wijhe is het beleid en de uitvoering gericht op
werkende oplossingen voor inwoners. Er wordt integraal gewerkt en er is een goede aansluiting bij de overgang
van Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Ook is er een goede afstemming met de zorgverzekeraars, zorgkantoren
en professionals buiten de zorg.
2. Goed wonen voor iedereen
Om zelfstandig en toegankelijk wonen voor jong en oud een keuze te laten zijn, moet het toegankelijk en betaalbare
woningaanbod worden vergroot. Olst-Wijhe neemt daarom in haar woonvisie doelstellingen op om voldoende betaalbare,
toegankelijke woningen en beschermde woonvormen te realiseren. De verwachte toename van eenzaamheid onder
ouderen is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Met woningcorporaties worden prestatieafspraken gemaakt over
toegankelijke nieuwbouw en het verduurzamen en beter toegankelijk maken van het bestaande woningaanbod.
3. Inclusief onderwijs dichtbij
Olst-Wijhe zorgt ervoor dat alle kinderen samen en dichtbij naar school kunnen gaan, met de juiste
hulpmiddelen, goed leerlingenvervoer, voldoende kindzorg en deskundige leerkrachten. Daarom
zorgt Olst-Wijhe ervoor dat alle betrokken partijen met elkaar samenwerken om dit te realiseren.
4. Gelijke kansen op werk en inkomen
Olst-Wijhe vergroot kansen op werk voor mensen met een beperking. De gemeente zorgt voor meer passend werk,
bijvoorbeeld door voldoende beschutte werkplekken, goede doorstroming van school naar werk, re-integratie voor
arbeidsgehandicapten, het stimuleren van aangepaste werkplekken en zinvolle dagbesteding. Werkervaringsplekken
leiden tot echte, duurzame banen en mensen krijgen eerlijk betaald (minimaal wettelijk minimumloon) voor het werk dat
zij doen. Olst-Wijhe vertaalt de afspraken in het Sociaal Akkoord naar een gemeentelijke taakstelling. Als werkgever staat
de gemeente zelf open voor het in dienst nemen van mensen met een beperking, óók voor regulier werk. Olst-Wijhe
stimuleert andere werkgevers in de gemeente en neemt dit mee in de aanbesteding- en subsidievoorwaarden.
5. Toegankelijke én betaalbare zorg
In Olst-Wijhe is goede en betaalbare zorg en ondersteuning beschikbaar. Om dit te realiseren zorgt
de gemeente dat er een breed en divers aanbod van algemene voorzieningen beschikbaar is. Als

algemene voorzieningen niet passend zijn, wordt maatwerk geboden. De toegang tot jeugdhulp,
zorg en ondersteuning is laagdrempelig en eenvoudig met deskundige toewijzing.
Integrale, passende en onafhankelijke cliëntondersteuning in het sociale domein is voor iedereen
beschikbaar en vindbaar. Het (integraal) pgb is als volwaardig alternatief van zorg in natura
beschikbaar.
6. Bestaanszekerheid
Olst-Wijhe vindt het belangrijk dat inwoners, waaronder mensen met beperking of chronische ziekte
goed rond kunnen komen. We willen niet dat iemand door het ijs zakt: wie het niet redt, helpen we
een handje. Het College heeft oog voor de financiële draag- kracht van mensen bij het voeren van
het keukentafelgesprek. Binnen het armoedebeleid houden we rekening met mensen met een
beperking die niet rond komen door de stapeling van kosten voor zorg en ondersteuning. Ook hier
passen we maatwerk toe. Kinderen mogen niet de dupe worden van het opgroeien in armoede.
7. Toegankelijkheid
Olst-Wijhe geeft het goede voorbeeld en zorgt dat de gemeente en voorzieningen in de gemeenten
voor iedereen toegankelijk zijn. In de omgevingsvisie van de gemeente krijgt toegankelijkheid een
belangrijke plaats. Er wordt geïnvesteerd in de toegankelijkheid van openbare gebouwen, openbare
ruimte en openbaar vervoer. In overleg met lokale ondernemers worden afspraken gemaakt over
een toegankelijke winkelgebied, toegankelijke winkels en horeca. En cultuur- en sportfaciliteiten zijn
bereikbaar en toegankelijk. Daarnaast is alle informatie vanuit de gemeenten bruikbaar, begrijpelijk
en toegankelijk. Te beginnen met ons College Akkoord in eenvoudig taalgebruik.
8. Mobiliteit en vervoer
Olst-Wijhe investeert in een toegankelijk, fijnmazig en frequent netwerk van vervoersvoorzieningen.
De toegankelijkheid van openbaar vervoer en aansluiting met vervolg- en doelgroepenvervoer wordt
geoptimaliseerd. We sluiten aan bij de behoeften van de gebruikers van de openbare ruimte en
mobiliteitsbehoeften van bewoners, bedrijven en bezoekers.
9. Basis op orde
Er wordt gewerkt met 1 “ontschot” budget sociaal domein.
Het sociaal domein op orde: daarbij hoort ook een tussentijdse evaluatie en goede verantwoording van
de inzet van de middelen en de bereikte resultaten.
10. Leren en vernieuwen
Het College staat voor de uitdaging om goed in te spelen op de veranderende maatschappij en
verder te groeien naar de open, betrouwbare en wendbare organisatie die leert om volgens de
nieuwe manier samen te werken met de dorpen, kernen, wijken, buurten en inwoners.
Uitgangspunt is een lerende aanpak, waarbij we signalen of problemen benutten om de uitvoering
te verbeteren. De gemeente haalt ervaringsverhalen op, ontwikkelt het beleid in samenspraak met
de mensen om wie het gaat en geeft ruimte aan eigen regie, burgerparticipatie en
burgerinitiatieven.

Bijlage 2: Tien aandachtspunten voor het coalitieakkoord in eenvoudige taal
1. De inwoner staat centraal
In Olst-Wijhe staat de inwoner centraal.
Olst-Wijhe zoekt passende oplossingen op vragen van mensen.
Soms hebben mensen meerdere vragen. Je hoeft niet voor iedere vraag naar een ander
loket. Over vier jaar kunnen wij alle inwoners vanuit één loket helpen bij hun vragen.

2. Goed wonen voor iedereen
Iedereen (jong en oud) moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Olst-Wijhe zorgt voor
voldoende betaalbare, toegankelijke woningen en beschermde woonvormen.
De gemeente maakt afspraken met woningbouwverenigingen over toegankelijke
nieuwbouw. En ze maakt afspraken over het beter toegankelijk maken van bestaande
woningen.

3. Samen naar school in de buurt
Olst-Wijhe zorgt er voor dat alle kinderen samen naar een school in de buurt kunnen. Zij
krijgen de juiste hulpmiddelen, goed leerlingenvervoer, voldoende zorg en deskundige
leerkrachten.
Olst-Wijhe zorgt dat alle betrokken mensen met elkaar samenwerken. De gemeente werkt
vanuit één loket.

4. Gelijke kansen op werk en inkomen
Olst-Wijhe zorgt dat mensen met een beperking kans hebben op werk en zonder aanvullende
uitkering in hun onderhoud kunnen voorzien. De gemeente zorgt voor passend werk.
Bijvoorbeeld voor beschutte werkplekken, doorstroming van school naar werk, re-integratie
voor arbeidsgehandicapten, aangepaste werkplekken, zinvolle dagbesteding. Mensen kunnen
ook doorstromen van werkervaringsplekken naar echte, duurzame banen en terugstromen
wanneer dat nodig is. Zij krijgen eerlijk betaald voor het werk dat zij doen (minimaal wettelijk
minimumloon).

5. Toegankelijke en betaalbare zorg
Olst-Wijhe zorgt voor goede en betaalbare zorg en ondersteuning. De gemeente heeft
algemene voorzieningen voor iedereen. Als iemand hier geen gebruik van kan maken,
krijgt hij zorg of ondersteuning op maat (maatwerkvoorziening).
Jeugdhulp, zorg en ondersteuning is voor iedereen makkelijk toegankelijk en deskundig.
Iedereen kan onafhankelijke cliëntondersteuning krijgen.
Mensen kunnen de zorg en ondersteuning betalen met Zorg in Natura of met een
persoonsgebonden budget (pgb).

6. Goed leven
Olst-Wijhe vindt het belangrijk dat mensen met een beperking goed kunnen
leven.
Als mensen niet voldoende geld hebben om te leven, helpt de gemeente
hen.
Bijvoorbeeld als mensen heel veel kosten hebben voor zorg en
ondersteuning.
Dit wordt duidelijk in het gesprek dat de gemeente met iemand heeft
(keukentafelgesprek).

7. Toegankelijkheid
Olst-Wijhe zorgt dat voorzieningen voor iedereen toegankelijkheid zijn:
openbare gebouwen, openbare ruimten en openbaar vervoer.
De gemeente maakt afspraken met lokale ondernemers over een toegankelijk
winkelgebied, toegankelijke winkels en horeca.
Sportvoorzieningen en vrijetijdsactiviteiten zijn bereikbaar en toegankelijk.
Alle informatie van de gemeente is begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen.

8. Mobiliteit en vervoer
Olst-Wijhe zorgt voor toegankelijk openbaar vervoer. En
voor doelgroepenvervoer.
De gemeente zorgt dat er voorzieningen zijn voor mensen die moeite hebben
met bewegen. Zodat zij ook in openbare ruimten kunnen komen.

9. Geld voor sociaal beleid
De gemeente zorgt voor een duidelijke begroting en een nabespreking.

10. Leren en vernieuwen
Het College wil de uitvoering van beleid verbeteren.
Door goed te luisteren naar de signalen, ervaringen en vragen van inwoners.
De gemeente wil graag dat mensen meer eigen regie kunnen nemen. Dat
burgers zelf met nieuwe ideeën en plannen komen om mee te kunnen
doen.

