Motie ‘Gastvrije gemeente voor mensen met een handicap’
De gemeenteraad van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, in zijn openbare vergadering van 14
november 2017, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2017
(regnr. 7324084) over de begroting 2018 , gehoord de beraadslaging in commissie Maatschappelijke
Ontwikkelingen,
Overwegend dat:


het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ door ratificatie in 2016
kracht van wet kreeg in Nederland;



deze wet overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verplicht om de komende
jaren drempels te slechten voor personen met een handicap: toegankelijkheid wordt
voortaan norm, ontoegankelijkheid de uitzondering;



aangenomen amendementen bij behandeling van de wet gemeenten verplichten samen met
mensen met een handicap en hun vertegenwoordigers een integraal plan van aanpak te
maken hoe de wet lokaal kan worden ingevoerd;



het onderzoek binnen de gemeentelijke organisaties en de aangekondigde werkagenda in
raadsinformatiebrief 7109400 een begin vormen, maar nog lang niet het noodzakelijke plan
van aanpak zijn;



gemeenten als Tilburg en Breda heel voortvarend samen met bewoners, bedrijven en
instellingen werken aan invoering van de wet. Dit door raadpleging van burgers (met en
zonder handicap), door samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en instellingen te
organiseren en daarbij ook budget vrijmaken om systematisch drempels te verwijderen.

Spreekt uit dat:


de gemeente ’s-Hertogenbosch ook een gastvrije gemeente wil zijn voor mensen met welke
handicap dan ook;

Verzoekt het college:


samen met inwoners (met en zonder beperking), belangenorganisaties, bedrijven en
maatschappelijke instellingen een plan van aanpak op te stellen;



de raad voor de voorjaarsnota 2019 te informeren over het plan van aanpak en de financiële
middelen die nodig zijn om dit plan te implementeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ufuk Kâhya - GroenLinks Den Bosch

Reactie college: Op 21 september 2016 verzocht de gemeenteraad ons met de motie 'Uitvoering van
het VN-verdrag voor mensen met een beperking' een plan van aanpak op te stellen voor de lokale
invoering van het VN-verdrag. Met de raadsinformatiebrief ‘Onderzoek uitvoering VN-verdrag voor
mensen met een beperking’ (september 2017) hebben we u geïnformeerd over de uitvoering van de
motie. De aanbevelingen uit het onderzoek zijn mede met ondersteuning van inwoners,
cliëntorganisaties, belangenorganisaties tot stand gekomen. En zij geven voldoende handvatten om
onze inspanningen die gericht zijn op het vergroten van de inclusie en participatie door inwoners met
een beperking te versterken en daar waar nodig uit te breiden. Naast praktische en gebiedsgerichte
acties waarmee we al zijn gestart, gaan we in samenwerking met belangenorganisaties aan de hand
van de wensen en knelpunten toewerken naar een werkagenda. Inwoners en partijen worden bij de
uitwerking betrokken. Deze motie sluit hierbij aan. In beginsel worden knelpunten over
toegankelijkheid binnen bestaande beleidskaders en budgetten opgepakt. Wij hebben niet het
voornemen om hiervoor één budget vrij te maken, juist omdat de aandacht voor dit belangrijke
onderwerp een standaard onderdeel moet zijn binnen alle gemeentelijke beleidsterreinen. Als bij de
uitwerking van de werkagenda blijkt dat implementatie niet binnen bestaande budgetten kan
worden opgepakt, dan wordt dit betrokken bij de voorjaarsnota 2019. De motie is in
overeenstemming met de ingezette lijn en is hiermee afgedaan.

