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Geachte heer Van Aken, 

Op 21 juni jl. heeft u een aantal artikel 40 vragen gesteld naar aanleiding van het VN-
verdrag voor mensen met een handicap dat op 21 januari 2016 is geratificeerd. In 
deze brief treft u de beantwoording van uw vragen aan. 

1. Welke stappen heeft u tot nu toe ondernomen om de toegankelijkheid van 
gehandicapten te waarborgen? 

In het verleden is een onderzoek uitgevoerd door ZET een adviesorgaan van de 
provincie ten aanzien van de toegankelijkheid van voorzieningen. De gemeente heeft 
hier een voldoende op gescoord. 
Het staat buiten twijfel dat er nog steeds ruimte is voor verbetering. Maar 
gemeentebreed is er aandacht voor toegankelijkheid van gehandicapten. Ook in het 
project Dementievriendelijke gemeente wordt de aandacht voor mensen met een 
beperking vergroot. 

2. Bent u bereid om bij alle projecten waarbij de gemeente als opdrachtgever en/of 
subsidieverstrekker fungeert, toegankelijkheid voor gehandicapten als eis te 
stellen? 

Bij projecten waar dat relevant is, zal zeker aandacht gevraagd worden voor het treffen 
van voorzieningen voor de toegankelijkheid van gehandicapten. 

3. Bent u bereid om bij ontwikkelingen in zowel het sociale als het fysieke domein 
gehandicapte burgers te betrekken? Hoe heeft u het tot nu toe gedaan? 

De gemeente heeft de adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning als orgaan om 
burgers te betrekken bij de ontwikkeling van beleid op het sociaal domein. In het 
verleden hebben mensen met een beperking lid uitgemaakt van deze adviesraad. 
Momenteel is er geen persoon met beperking lid van de adviesraad. Naast de 
adviesraad heeft de gemeente een groot aantal partners die namens personen met 
beperkingen spreken en hun belangen naar voren brengen en behartigen. Hierbij moet 
u denken aan organisaties als zorgbelang, stichting Welzijn Ouderen Steenbergen, 
steunpunt mantelzorg, Regionaal Platform Dementie en de vele zorgaanbieders dr 
hun expertise hebben. 
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Natuurlijk zijn wij bereid om burgers met en zonder beperkingen te betrekken bij 
ontwikkelingen in het fysieke als het sociale domein. Per onderwerp I project zal de 
gewenste manier van betrokkenheid bepaald moeten worden. 

4. Bent u bereid om beleid te ontwikkelen waarbij de toegankelijkheid van 
gehandicapten te allen tijde gewaarborgd wordt? 

De gemeente onderneemt reeds voldoende om de toegankelijkheid van gehandicapten 
te waarborgen. Het is niet nodig om hier specifiek beleid voor te ontwikkelen. Het moet 
juist in de haarvaten van de organisatie zitten dat er aandacht voor is. 

5. Voldoet de gemeentelijke website aan de webrichtlijnen toegankelijkheid? 
De gemeentelijke website voldoet aan de webrichtlijnen toegankelijkheid. 

6. Hoe zal het WMO-beleid aan het VN-verdrag worden gekoppeld? Beiden hebben 
als doel: iedereen doet mee. 

Binnen het Wmo-beleid is er ruime aandacht voor mensen met beperkingen. Dit 
betreffen alle beperkingen op diverse vlakken zoals het lichamelijke, verstandelijke, 
psycho-sociale vlak. Nu het verdrag is geratificeerd zal bij het volgende beleidsplan 
nadrukkelijk de inhoud worden meegenomen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende-geïnformeerd te hebben. 
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