
 

 
 
Castricum, 25 mei 2019 
 
Geacht college, 
 
Het CDA is blij met het initiatief dat is genomen om, in het licht van een inclusieve 
samenleving, iedereen-doet-mee-tafels te organiseren. Er wordt uitgekeken naar de 
resultaten van deze tafels, gevat in een plan wat aan moeten zetten tot actie in die domeinen 
waarvan men vindt dat dat nog nodig is. We gaan hier met inwoners, verenigingen, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties graag mee door. We hebben dat onder 
andere al laten zien met onze motie Eenzaamheid waarmee al dit jaar middelen beschikbaar 
zijn om, ter voorkoming van eenzaamheid, (meer) activiteiten te ontplooien die tot doel 
hebben om mensen aangesloten te houden. 
 
Digitale technologie speelt hier ook een rol - als bedreiging (want ingewikkeld), maar ook als 
kans (sociale innovatie). Onder het mom van digitalisering is dit ook een belangrijk 
onderwerp geworden bij de overheid. Met meerdere programma’s wordt er gewerkt aan 
digitale inclusie. Gemeenten worden daarbij ook aangezet tot actie - soms zelfs verplicht. 
 
Eind vorig jaar heeft staatssecretaris Knops de Kamer geïnformeerd over het programma 
Digitale Inclusie vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 
Het programma zou eind vorig jaar al werk hebben gemaakt van het vergroten van 
bewustwording rond digitale inclusie binnen de overheid, ook bij gemeenten. 
 
Het CDA is bijzonder benieuwd hoe deze actie in Castricum is ervaren en op wat voor 
manier er binnen de gemeente (al) wordt gewerkt aan digitale inclusie. Met dit doel zijn er 
vragen gesteld in de Commissie Algemene Zaken d.d. 25 april. Aanleiding daar brief A2. 
VNG ledenbrief Lokale Inclusie Agenda, publicaties en manifest. Er is specifiek gevraagd 
naar de status van digitale inclusie binnen het traject met de iedereen-doet-mee-tafels wat 
moet leiden tot een Castricumse Lokale Inclusie Agenda. Op onze vragen is tot op heden 
nog geen bevredigend antwoord op gekomen. 
 
De fractie van het CDA hoopt dit antwoord alsnog te krijgen met het stellen van de volgende 
set aan vragen. 

Ten aanzien van het (door)ontwikkelen van lokaal inclusiebeleid en het opstellen van een 
Lokale Inclusie Agenda: 

1. Wie voert, vanuit het college, de regie? 
2. Zijn de iedereen-doet-mee-tafels tot dit moment het enige initiatief om tot een agenda 

te komen? 
3. Hoe zit de Castricumse routekaart er verder uit? 
4. Wat is het einddoel en wanneer moet dat zijn bereikt? 

 

 

 



 

Ten aanzien van specifiek digitale inclusie: 

5. Hoe is de bewustwordingsactie van het ministerie BZK in het kader van digitale 
inclusie in Castricum ervaren? 

6. Wordt er in Castricum (nu) werk gemaakt van digitale inclusie? 
7. Wordt er ook in BUCH verband samengewerkt aan de digitale inclusie? 
8. Met de nieuwe websites voor de 4 BUCH-gemeenten in Q3 2018 gelanceerd: wat zijn 

dan nog de te zetten stappen om voor 23 september 2019, net als alle andere 
overheidswebsites, te voldoen aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid? 

9. De Digitale Agenda beschrijft een aantal hoofddoelen o.a. digitale diensten voor 
iedereen makkelijker maken. Hoe denkt gemeente de groepen die nu niet of minder 
in beeld zoals migranten, ouderen, mensen met verstandelijke, auditieve, visuele 
beperking te betrekken in dit proces? 

10. Heeft de gemeente alternatieven beschikbaar voor hen die niet digitaal vaardig 
kunnen of de vaardigheid verliezen?  

Wij kijken uit naar uw reactie. 
 
Fractie CDA 
 


