
 

 

T.a.v. fractie D66 
Venus 13 
7071 VE Ulft 
 

 

Uw kenmerk:   Verzenddatum:  12 januari 2018 
Ons kenmerk:  17uit23460    
      

Onderwerp:   Beantwoording vragen inzake Inclusie 

 
 
Geachte fractie, 

 
In de memo wordt gesproken over een fysieke toetsing van de gemeente op toegankelijkheid. Verder lezend 
blijkt het daar echter alleen om het gemeentehuis zelf te gaan. D66 heeft tijdens de commissie FL een 
statement gemaakt door te laten zien dat toegankelijkheid om meer gaat dan alleen het gemeentehuis en 
opgeroepen tot een algehele schouw van de gemeente Oude IJsselstreek. Wij zijn van mening dat alleen 
dan alle knelpunten in beeld komen, die moeten worden meegenomen in toekomstig beleid. Dit zal proactief 
moeten gebeuren en niet reactief. Hoe kan dit worden meegenomen in de stappen, genoemd bij punt 3 in de 
memo?  
 
Wij nemen dit mee bij het opstellen van de beleidsagenda, die in samenwerking met de klankbordgroep 
wordt opgesteld. Dit zal een meerjarige agenda zijn. 
 
Wie neemt er zitting in de klankbordgroep, naast de ervaringsdeskundigen? Is daar alleen een wethouder 
betrokken, of ook raadsleden?  
 
De klankbordgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen en adviseert wethouder van de Wardt en  
burgemeester van Dijk. 
 
Is er al actie ondernomen t.a.v. de klachten richting leverancier Medipoint, genoemd in de memo? Zo ja, 
welke?  
Nee. 
 
In januari komt de klankbordgroep bij elkaar, daarna volgt de agenda “ gemeente zonder grenzen” Wanneer 
kunnen wij deze agenda gaan verwachten?  
In het voorjaar van 2018. 
 
In de memo staat  
Als gemeente hebben we op een aantal punten uitgebreider beleid dan bijvoorbeeld gemeente Arnhem. Het 
is echter niet duidelijk of wij specifiek beleid hebben op het gebied van toegankelijkheid. Suggestie is om van 
te voren nieuw beleid te laten toetsen door mensen met een beperking.  
O.i. is het nieuwe beleid al vastgelegd in het verdrag van de rechten van de mens en zal dit vooral lokaal 
verder moeten worden geïmplementeerd. Kunnen wij toelichting krijgen op deze stelling?  
 
De tekst die u aanhaalt is een suggestie die ons als gemeente gedaan is tijdens het spiegelgesprek, door 
ervaringsdeskundigen in het kader van het euregioproject Toegankelijkheid. Voor het implementeren van het 
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‘Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ willen wij specifiek voor onze gemeente een 
meerjarige beleidsagenda opstellen. Op deze manier wordt het verdrag dan lokaal geïmplementeerd. 
 
Slot 
We hopen dat u voldoende antwoorden heeft gekregen op uw vragen. 
 
 
  

Met vriendelijke groet, 
Burgermeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw M.J.F.Verstappen   De heer O.E.T. van Dijk 
secretaris   burgermeester 
 


