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Geacht college,  

 

Hierbij verzoeken wij het college de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden.  

 
Toelichting 

JESS vraagt aandacht voor het op 14 juli 2016 vastgelegd VN-verdrag handicap. Hierin is 

opgenomen dat mensen met een beperking het recht hebben zelfstandig aan de 

samenleving deel te nemen. Net als ieder ander. Denk aan wonen, werken en een opleiding 

volgen. Het verdrag verplicht de overheid te zorgen voor een samenleving waarin iedereen 

mee kan doen en keuzevrijheid heeft (inclusieve samenleving). Daarnaast geldt in Nederland 

de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Deze wet verbiedt 

discriminatie. 

 

JESS waarschuwt wel, want bij iemand met een beperking wordt snel gedacht aan mensen 

in een rolstoel. Maar er zijn ook veel onzichtbare beperkingen. Zoals mensen die doof zijn of 

een psychische aandoening hebben. Of mensen met dyslexie of autisme. Ook veel 

chronische ziekten zijn niet zichtbaar. Toch moet de samenleving met al deze mensen 

rekening houden. Zeker binnen een maatschappij waar we streven dat mensen langer 

zelfstandig thuis kunnen wonen, vraagt dit meer aandacht bij ontwikkelingen.  

 

JESS heeft hiervoor al eerder aandacht gevraagd, zie onze vragen over de gemeentelijke 

begraafplaatsen. Wij stellen vast dat mensen met een beperking veel knelpunten ervaren. 

JESS wil graag dat we binnen de gemeente Schagen een beleid gaan voeren die aansluit bij 

het VN verdrag handicap.  

 

Vraag 1 

Wat gaat de gemeente Schagen doen als het gaat om het VN-verdrag voor rechten van 

personen met een beperking?  

 

Met daarbij de vaststelling dat de ratificatie van het VN-verdrag voor rechten van personen 

met een beperking schept verplichtingen voor Nederland. Dat geldt in het bijzonder voor 

overheden maar zeker ook voor, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Wij moeten 

samen werken aan een toegankelijker en inclusievere samenleving. Was het niet 

staatssecretaris van Rijn die letterlijk uitsprak dat het VN-verdrag ‘niet vrijblijvend ’ is. 

 

Vraag 2 

Hoe gaat de gemeente Schagen dit opnemen in het beleid, zeker ook in relatie tot 

burgerinitiatieven? 
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We nemen als voorbeeld het Roockershuyspark te Tuitjenhorn een initiatief waar we als JESS 

trots op zijn. Maar in hoeverre hebben we bij de ontwikkeling daadwerkelijk gedacht aan 

onze medemens met een beperking?  

 

Vraag 3 

Wat hebben we er nu van geleerd en wat gaan we de volgende keer anders doen?  

 

Vraag 4 

Besteden we als gemeente Schagen extra middelen beschikbaar bij burgerinitiatieven? Of 

beter gesteld, welke kaders gaan we stellen en stellen we daar middelen voor beschikbaar? 

 

JESS fractie. 

 


