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Onderwerp Rapportage Onderzoek naar het VN-Verdrag Handicap
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Publiekssamenvatting
Dit onderzoek, een beleidsscan van het VN-Verdrag Handicap, is uitgevoerd in opdracht van de 
Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR), in overleg met het 
College voor de Rechten van de Mens. De Rekenkamercommissie Schagen heeft, naast 46 andere 
gemeenten, geparticipeerd in dit zgn. 'Doe mee onderzoek'. Het onderzoek richt zich op de vraag 
“In hoeverre voldoen de gemeentelijke beleidsplannen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in het 
VN-Verdrag Handicap?"

Voorgesteld besluit
In de rapportage van de Rekenkamercommissie Schagen staan onderstaande aanbevelingen. De 
commissie maakt daarbij onderscheid in aanbevelingen aan de raad en aan het college. Het advies 
is deze aanbevelingen over te nemen.

1. College
a. Stel specifiek beleid vast zodat de verplichtingen uit het VN-Verdrag Handicap aantoonbaar 

worden nagekomen.
b. Geef een realistische tijdplanning voor de uitvoering van dit beleid.
c. Voer dit beleid uit, met inachtneming van de reeds genomen maatregelen op dit gebied.
d. Evalueer dit beleid en de uitvoering ervan.
e. Stel dit beleid bij op basis van de evaluatie en draag zorg voor de verdere uitvoering.

2. Gemeenteraad
a. Zie toe op de totstandkoming van adequaat specifiek beleid op het gebied van de bepalingen uit 

het VN-Verdrag Handicap.
b. Zie toe op de tijdige uitvoering van dit beleid.
c. Stel waar nodig additionele kaders op.
d. Bewaak ook de realisatie van de tijdsplanning.
e. Zie toe op de realisatie, evaluatie en (eventuele) bijstelling van het specifieke beleid.

Uit het bestuurlijk wederhoor blijkt overigens niet expliciet dat het college de conclusies en 
aanbevelingen onderschrijft.

Belang
De rekenkamercommissie is door de gemeenteraad van Schagen ingesteld om de doelmatigheid, 
doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur te onderzoeken.

Centrale onderzoeksvraag
In hoeverre voldoen de gemeentelijke beleidsplannen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in het
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VN-Verdrag Handicap?”

Conclusies
Naast de eerder genoemde aanbevelingen staan in het rapport de onderstaande conclusies,
waarbij onderscheid wordt gemaakt naar conclusies gebaseerd op het onderzoeksrapport en
gebaseerd op het ambtelijk wederhoor.

Belangrijkste conclusies voorSchaaen gebaseerd op het onderzoeksrapport
1. tnclusiebeleid
a. Het inclusiebeleid bevindt zich in de verkennende fase. Er is nog geen concreet plan, alleen 

voornemens.
b. De primaire focus van het beleid is inclusiviteit als algemene norm die alle bewoners raakt, dus 

geen specifiek beleid voor de doelgroep van het verdrag.
c. Er wordt in (voorbereidende) documenten voor inclusiebeleid niet verwezen naar het VN-Verdrag 

Handicap.
d. Er is geen gericht beleid of gerichte aandacht voor inclusie/toegankelijkheid/meedoen voor de 

doelgroep met een handicap.

2. Sociaal domein
a. Er wordt in het beleid van het sociaal domein onvoldoende verwezen naar het VN-Verdrag 

Handicap.
b. Er wordt in het beleid van het sociaal domein onvoldoende expliciet verwezen naar het 

inclusiebeleid.
c. Er is voldoende mate van aandacht voor inclusiviteit in het sociaal beleid.
d. Het is onvoldoende bekend in welke mate ervaringsdeskundigen betrokken zijn geweest bij de 

totstandkoming, invoering en uitvoering van het beleid sociaal domein.

Conclusies gebaseerd op het ambteliik wederhoor
1. De gemeente Schagen kan zich vinden in de bevindingen van het onderzoeksrapport van de 

externe onderzoekers.
2. De gemeente Schagen geeft aan dat zij wel uitvoering geeft aan het VN-Verdrag Handicap, 

maar zonder daar steeds expliciet naar te verwijzen.
3. De gemeente Schagen geeft een overzicht van de genomen maatregelen, plannen en afspraken 

ten behoeve van de doelgroep van het VN-Verdrag Handicap.
4. De gemeente Schagen geeft aan dat zij in overleg met de raad bezig is een programma en 

implementatieplan op te stellen om gestructureerd en aantoonbaar aandacht te besteden aan de 
bepalingen van het VN-Verdrag Handicap.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Het presidium,

De griffier, de voorzitter,

De heer G.E.P. Meijer Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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