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PORTEFEUILLEHOUDER Van Muilekom 

BIJLAGE Uitvoeringsagenda Wij doen mee!  

Geachte dames en heren, 

 

Essentie / samenvatting: 

Op 23 maart jl. hebben Provinciale Staten het beleidskader Wij doen mee! van de Sociale Agenda vastgesteld. Bij 

de behandeling van het beleidskader is toegezegd dat de uitvoeringsagenda aan Provinciale Staten wordt 

gestuurd. In de bijlage ontvangt u ter kennisneming de uitvoeringsagenda Wij doen mee! van de Sociale Agenda.  

 

Inleiding: 

De uitvoeringsagenda Wij doen mee! van de Sociale Agenda werkt aan de richtinggevende doelen uit het 

beleidskader:  

• meer gelijke kansen voor inwoners op wonen, werken, vervoer, vrije tijdbesteding en andere 

voorzieningen waar de provincie een rol heeft;  

• een meer diverse en inclusieve organisatie worden.   

 

In de uitvoeringsagenda wordt met projecten gewerkt aan drie ambities (in het beleidskader aangeduid als 

beleidslijnen) die bijdragen aan de richtinggevende doelen uit het beleidskader. De drie ambities zijn: 

• ambitie 1: Sociaal DNA van de provincie  

• ambitie 2: Inclusieve provincie 

• ambitie 3: Inclusieve organisatie 

In de bijlage van deze statenbrief ontvangt u ter kennisname de uitvoeringsagenda met projecten en activiteiten per 

ambitie.  
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Moties en amendementen  

Bij het uitvoeren van de uitvoeringsagenda Wij doen mee! wordt of zijn ook moties en amendementen afgehandeld. 

In de tabel is opgenomen hoe aan deze moties en amendementen uitvoering wordt gegeven.  

Motie of amendement  In deze projecten worden de moties en amendementen afgehandeld.  

Utrecht regenboogprovincie 

PS2018 M35 

Ambitie 2: Inclusieve provincie 

- Project advies tbv inclusieve sportbeoefening. Een ambitie is inclusieve 

sportbeoefening voor LHBTIQ+ en de Sociale Agenda adviseert.  

- Project Utrecht als regenboogprovincie. Deelprojecten SchoolsOUT 

provincie Utrecht, leernetwerk regenboogbeleid voor gemeenten, 

deelnamen aan provinciale overleggen mbt LHBTIQ+ dragen bij aan de 

acceptatie, zichtbaarheid en veiligheid van LHBTIQ+.   

- Project Issuekalender: aandacht besteden aan LHBTIQ+ op de 

volgende dagen IDAHOT, Canal Pride, Diversity Day en Coming Out 

Day.  

Ambitie 3: Inclusieve organisatie  

In alle vier de projecten (Charter Diversiteit, Aanpak D&I, D&I onderdeel van 

MTO en onderzoek D&I op de werkvloer) wordt aandacht besteed aan 

veiligheid, zichtbaarheid en sociale acceptatie van LHBTIQ+ in de organisatie.  

Van inspireren kun je leren 

PS 2020 M08  

Ambitie 2: inclusieve provincie  

- Project laaggeletterdheid. De goede voorbeelden vanuit de 

arbeidsmarkt en het ondersteunen van het netwerk tussen bibliotheken, 

gemeenten en taalhuizen wordt vanuit de rol van de provincie 

bijgedragen aan het effectief verminderen van laaggeletterdheid.  

- Advies ten behoeve van (digitale) toegankelijke dienstverlening. 

Toegankelijkheid betreft ook over (digitale) geletterdheid.  

Provincie voor een 

rechtvaardige samenleving  

P2020 M29  

Ambitie 2: inclusieve provincie  

- Project Implementatieplan VN Verdrag Handicap. Het 

implementatieplan voor de provincie Utrecht draagt bij om mensen met 

een beperking deel te laten nemen aan de samenleving.  

- Project Issuekalender. Op de vermelde dagen in de uitvoeringsagenda 

wordt aandacht gegeven aan mensenrechten.  

Sociaal DNA in de 

organisatie 

Motie 28 PS2022BEM08  

Ambitie 1: Sociaal DNA van de provincie 

- Project Sociale bril onderdeel van de statenvoorstellen en programma’s 

– per 1 oktober 2022.  

Aanpak discriminatie en 

racisme in sport  

PS2021 M36  

Ambitie 2: Inclusieve provincie 

- Project advies tbv inclusieve sportbeoefening. Een ambitie is inclusieve 

sportbeoefening voor LHBTIQ+ en de Sociale Agenda adviseert.  

Vluchtelingen verdienen 

onze zorg  

Motie 27 PS2002BEM08 

Ambitie 1: Sociaal DNA van de provincie  

Met de Sociale bril staan alle groepen centraal die niet als vanzelfsprekend mee 

kunnen doen aan de samenleving en dus ook vluchtelingen, statushouders en 

Oekraïnerse vluchtelingen. In het bijzonder zal de Sociale Agenda aanjagen als 

het gaat om werk en werkgelegenheid voor deze doelgroep.  

Inde organisatie wordt inhoudelijk gewerkt aan het thema vluchtelingen en 

statushouders vanuit de provinciale rol.  

Samen tegen antisemitisme  

Amendement 9  

PS2002BEM08 

Amendement 9 is doorgevoerd in het beleidskader.  

Ambitie 2: inclusieve provincie  

- Project antisemitisme is toegevoegd op basis van dit amendement.  

 

Uw Staten roepen met bovenstaande moties en amendementen het college van Gedeputeerde Staten op om in het 

werk van de provincie aandacht te besteden aan de genoemde groepen in de samenleving. Bij het toepassen van 

de Sociale bril gaat het om mensgericht, gebruikersgericht en inclusief te werken en zijn deze groepen onderdeel 

van deze werkwijze. In de projecten, die vallen onder ambitie 1 (Sociaal DNA van de provincie), wordt gewerkt dus 

aan alle bovengenoemde moties en amendementen.  
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Financiële consequenties 

Voor de uitvoering van de Sociale Agenda zijn voor de jaren 2022 en 2023 incidentele middelen beschikbaar 
gesteld door uw Staten van jaarlijks € 500.000. Deze middelen zijn opgenomen onder beleidsdoel 9.7 
‘Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief’. Deze middelen worden ingezet voor het 
implementeren en het vervullen van een aanjagende rol vanuit de Sociale Agenda.  

 

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

In de P&C cyclus worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van de uitvoeringsagenda. Ook over 

de evaluatie die eind 2023 plaats vindt, worden de Provinciale Staten geïnformeerd.    

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


