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Onderwerp: Implementatie VN-Verdrag / Inclusieve Samenleving

Geacht College,

In december 2006 heeft de VN een verdrag aangenomen over gelijke rechten voor mensen
met een beperking. Dit jaar is door Nederland het Verdrag geratificeerd. Dit betekent, dat de
uitgangspunten van het VN-Verdrag leidend zijn bij het formuleren en uitvoeren van beleid
wat direct of indirect raakt aan het leven van mensen met een beperking.
Elk land dat het Verdrag geratificeerd heeft moet er voor zorgen dat er toegang is tot de
omgeving, vervoer, informatie, de werkplek en toegang tot openbare faciliteiten en diensten.
Deze brede definitie krijgt vorm in het uitgangspunt “Toegankelijkheid is de norm en
ontoegankelijkheid is de uitzondering”.
Vanuit hier wordt de stap gezet naar de Inclusieve Samenleving: mensen met een beperking
worden opgenomen in de samenleving en kunnen daaraan onbeperkt deelnemen. Zij
hebben regie over hun eigen leven, ze doen mee op voet van gelijkheid, ze worden niet
gediscrimineerd en ze hebben toegang tot dezelfde voorzieningen en diensten als mensen
zonder beperking.
Om naar hun beste vermogen deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven dienen
hindernissen voor uitsluiting van mensen met een beperking te worden verwijderd en bij
nieuw beleid te worden voorkomen. Alleen als dat niet mogelijk is moet er specifiek beleid
komen. Daarvoor moet gekeken worden naar wat iemand nodig heeft. Het kan dan zijn dat je
iemand ongelijk moet behandelen om hetzelfde te bereiken.
Werken aan inclusie betekent kortom: drempels in de gemeente wegnemen, letterlijk en
figuurlijk.
Dit past goed bij de regisserende rol van gemeenten omdat van gemeenten wordt verwacht
plannen te maken en uit te voeren die in lijn zijn met het VN-Verdrag.
Per 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht om gebouwen, bedrijven, informatie, maar ook
sportvoorzieningen toegankelijk te maken voor personen met een beperking. In een Integraal
Plan zijn gemeenten verplicht om aan te geven hoe de uitvoering van het VN-Verdrag er
concreet uit gaat zien. In een algemene maatregel van bestuur worden nadere regels (voor
de verschillende terreinen) opgenomen voor toegankelijkheid.
In het Verdrag is eveneens vastgelegd, dat hierover overleg plaatsvindt met
ervaringsdeskundigen.

Zoals wij in ons advies van 11 juni 2016 op de Kadernota 2017 - 2020 al hebben verwoord
heeft het VN-Verdrag ook voor de gemeente De Bilt een grote impact.
Naast het opstellen en monitoren van een Integraal Plan dient de gemeente zorg te dragen
voor toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen. Maar ook bouwplannen dienen
voortaan te voldoen aan de eisen van fysieke toegankelijkheid voor iedereen en dus ook
voor mensen met een beperking.
Bij het opstellen van het Jaarprogramma 2016 heeft de WMO-Adviesraad het waarborgen
van een Inclusieve Samenleving tot een meerjarig speerpunt benoemd.
Wij willen daarom graag in overleg treden met u om vast te stellen hoe we hier gezamenlijk
handen en voeten aan kunnen geven. Dat sluit aan bij uw reactie van 21 juni jl. omtrent ons
Advies Kadernota waarin u aangeeft overleg te willen voeren over de invulling en uitwerking
van het Verdrag.
Wat de WMO-Adviesraad betreft zouden ondermeer de volgende onderwerpen tijdens dat
overleg aan de orde kunnen komen:
-Vergroting bewustwording.
(Bijvoorbeeld om in alle gemeentelijke nota’s -naast een financiële risicoparagraaf- voortaan
een extra paragraaf op te nemen waarin beleidsvoornemens zijn getoetst aan de
uitgangspunten van de Inclusieve Samenleving).
-Inventariseren wat er in de samenleving leeft en waar zich knelpunten voordoen.
-Klankborden en invulling geven aan het Integrale Plan.
-Opstellen meerjarig gezamenlijk actieplan.
Gelet op de reikwijdte van het Verdrag is onze brief gericht aan het voltallige College.
Graag willen wij met u (of de verantwoordelijk portefeuillehouder) een eerste verkenning
uitvoeren en zijn benieuwd naar uw opvattingen ter zake.
Wij zullen daarom op korte termijn een afspraak met u maken.
Ik hoop u voor dit moment naar behoren te hebben bericht.
Met vriendelijke groet,

Hans Voogt
Voorzitter WMO Adviesraad.

