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Aanleiding 

In 2006 werd het ‘Verdrag voor de rechten van personen met een handicap’ door de Verenigde 

Naties (VN) vastgesteld. In 2016 bekrachtigde Nederland dit Verdrag. 

Uw Raad heeft in 2017 het college gevraagd het doel van het VN-verdrag op te nemen in beleid 

en uitvoering van de gemeente. 

Op 11 maart 2019 was er een beeldvormende vergadering van uw Raad over dit onderwerp. 

In augustus 2019 verscheen het rapport ‘Doemee onderzoek Vn-verdrag handicap’ van de 

Rekenkamercommissie, waarin werd geconstateerd dat gemeente Schagen geen specifieke 

aandacht besteedt in beleidsdocumenten aan de doelen van dit Verdrag. 

 

Ondanks dat er geen specifieke aandacht aan inclusie is besteed in beleidsdocumenten en bij 

de uitvoering is al wel bij veel onderwerpen tegemoetgekomen aan het inclusie-doel, namelijk 

zorgen dat mensen met een beperking of handicap kunnen meedoen in de samenleving. 

In de bijlagen: 

- Jess VN-verdrag Gehandicapten – 24 april 2017 

- Raadsinfomemo VN verdrag okt 2018 – 8 oktober 2018 

- Lokale Inclusie-agenda dec – 2 

Is aangegeven waar we bij de uitvoering al wel rekening houden met de doelgroep. 

 

Wat houdt het in 

In het VN-verdrag wordt bepaald dat mensen met een handicap of beperking hun recht om 

volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving waar kunnen maken. 

Het gaat zowel om fysieke aspecten als om ontwikkelingsmogelijkheden, toegang tot allerlei 

voorzieningen en beschikbaarheid van de juiste voorzieningen. 

Het betreft de domeinen: 

- Onderwijs en ontwikkeling 

- Thuis - wonen 

- Werk en Inkomen 

- Vrije tijd 

- Vervoer 

- Welzijn, gezondheid en ondersteuning 

Bij het ontwikkelen van beleid en bij de uitvoering van allerlei onderwerpen is het van belang 

rekening te houden met de vraagstukken die mensen met een handicap of beperking tegen 

kunnen komen. 

 

Wat gaan we doen 

We onderschrijven het belang om als gemeente Schagen concreet uitvoering te geven aan de 

doelstelling van het VN-Verdrag. We willen dat borgen in beleid en uitvoering. 

We zullen in het voorjaar  van 2020 een bestuursopdracht aan uw Raad 2020 voorleggen om de 

kaders vast te stellen op basis waarvan we het onderwerp verder gaan uitwerken. 
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In 2020 wordt het onderwerp uitgediept en wordt onderzocht welke impact het heeft op 

beleidsontwikkeling en op de uitvoering. 

Het onderwerp heeft relatie met alle domeinen en afdelingen en zal integraal worden 

aangepakt. 

Het is van belang bij het ontwikkelen van beleid en de uitvoering van onderwerpen participatief 

te werken. Het gaat immers om voorzieningen voor een specifieke doelgroep en het is van 

belang de wensen en behoeften van deze doelgroep mee te laten wegen bij besluitvorming en 

uitvoering. 

Het onderwerp vraagt om een langere termijn visie en uitvoeringsplan. Daarbij gaat het niet om 

het implementeren van een geheel nieuw onderwerp, maar om het integreren van het 

aandachtspunt in visie- en beleidsontwikkeling en bij de uitvoering. Er wordt immers bij de 

uitvoering al rekening gehouden met deze doelgroep, zoals uit de bijlagen blijkt. 

Niettemin vraagt het om een intensief traject om de aandacht voor deze doelgroep voldoende 

geïntegreerd te krijgen in de organisatie en te continueren. 

We zullen het onderwerp plaatsen op het overzicht ‘actieve info aan de raad’ dat steeds bij de 

oordeelvormende vergadering ter info aan u wordt voorgelegd. 

 

Manifest 

Door ondertekening van het ‘Manifest Iedereen doet mee’ bevestigt de gemeente dat zij het 

belang van de doelstelling van het Vn-verdrag onderschrijft en actief zal werken om de rechten 

van gehandicapten en mensen met een beperking waar te maken. 

De Vng coördineert de monitor van gemeenten die het Manifest ondertekenen. 

Als een gemeente het manifest wil tekenen, kan hij zich daarvoor aanmelden bij de VNG. Er 

moet aan een aantal criteria worden voldaan, criteria die de VNG en de Alliantie VN-Verdrag 

samen hebben opgesteld: 

• De aanmelding om te tekenen is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en 

(belangenbehartigers van) mensen met een beperking. 

• De gemeente werkt – op sommige terreinen – al samen met mensen met een beperking. 

• Toegankelijkheid en inclusie staan hoog op de agenda. 

• Er zijn al een aantal initiatieven op het gebied van toegankelijkheid in gang gezet. 

• Deze initiatieven dragen bij aan een inclusieve en diverse samenleving. 

• Een afgeronde Lokale Inclusie Agenda is niet noodzakelijk, wel moet er (aanwijsbare) intentie 

zijn om daar in 2020 actief mee aan de slag te gaan. 

 

Doordat het onderwerp nu concreet is belegd in de organisatie en uitgewerkt wordt en aan de 

bovenstaande criteria wordt voldaan zullen we onze gemeente Schagen medio 2020 

aanmelden voor ondertekening van het Manifest. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Sigge van der Veek 

Coördinerend wethouder inclusieve agenda Vn-verdrag 


