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Geachte dames en heren, 

 

In 2019 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking/handicap in een 

beeldvormende vergadering besproken. U heeft als raad toen gevraagd het onderwerp verder 

uit te gaan werken en een voorstel te doen over de wijze waarop het in onze gemeente 

uitgevoerd kan worden. 

Er werd gewerkt aan een voorstel om aan uw raad voor te leggen in april 2020. In april was ook 

het rapport van de Rekenkamercommissie over het VN-verdrag geagendeerd in de 

oordeelsvormende raad. De agendacommissie heeft toen voorgesteld het rapport te 

behandelen zodra u als raad weer fysiek bij elkaar kon komen. De vergadering in april was via 

Teams in verband met de corona maatregelen. 

Parallel daaraan is toen ook het aanbieden van een voorstel voor uitvoering van het VN-verdrag 

in onze gemeente opgeschort naar het najaar 2020. 

We zullen het voorstel nu aan u voorleggen in de oordeelsvormende vergadering op 24 

november  en in de besluitvormende vergadering op 15 december 2020. 

Daarin zullen we twee uitvoeringsopties aangeven: 

- Het implementeren in de praktische uitvoering bij alle afdelingen van de gemeente, 

waarbij integrale implementatie nodig is om e.e.a. op elkaar af te stemmen 

- Een bewustwordingstraject uitvoeren, waarbij zowel de afdelingen van de gemeente als 

externe partijen die met mensen met een beperking te maken hebben betrokken 

worden om het gedachtegoed van het VN-verdrag in alle geledingen van de 

samenleving te integreren 

In beide gevallen zullen mensen uit de doelgroep betrokken moeten worden om beleid en 

uitvoering te concretiseren en af te stemmen op de vraag en behoefte. 

Zoals eerder al aangegeven wordt bij de uitvoering nu ook al in bepaalde mate rekening 

gehouden met vraag en behoefte van mensen uit de doelgroep, maar is dit op moment, zoals 

ook in het rapport van de Rekenkamercommissie is aangegeven, onvoldoende structureel in ons 

beleid en uitvoering geborgd.  

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Sigge van der Veek 

Raadsinformatiememo 


