Rekenkamercommissie
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN

Aan de gemeenteraad van de
gemeente van Steenbergen
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN

uw kenmerk

Onderwerp:

uw brief van

ons kenmerk

telefoonnummer

datum

BA/2019.09

06-42397237

10 oktober 2019

aanbieding eindrapport Doe mee onderzoek VN-verdrag Handicap

Geachte leden van de Raad,
Medio mei hebben wij ons als Rekenkamercommissie aangemeld bij de Nederlandse
Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) voor het Doe
mee-onderzoek naar de implementatie van het VN-verdrag Handicap in gemeentelijk
beleid. In totaal hebben 47 gemeenten deelgenomen aan het Doe mee-onderzoek.
Van 47 gemeenten is de stand van zaken rond de implementatie van het VN-verdrag
in beeld gebracht.
Het is een wettelijke verantwoordelijkheid van gemeenten om te werken aan de inclusieve samenleving. De uitvoering van het VN-verdrag is in de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet vastgelegd. Het onderzoek heeft zich dan ook uitdrukkelijk beperkt tot het
sociaal domein. Het onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot een beleidscan. De beleidsscan is uitgevoerd in opdracht van de NVRR, in overleg met het College voor de
Rechten van de Mens. Bijgaand bieden we u het eindrapport aan, waarbij we in deze
brief kort ingaan op het proces en specifiek de resultaten van de beleidscan voor de
gemeente Steenbergen.
Eerst is geanalyseerd of er sprake is van inclusiebeleid of een Lokale Inclusie Agenda. Als er sprake is van beleid gericht op inclusie (in welke vorm dan ook) is onderzocht in welke fase het beleid zich bevindt en in hoeverre de doelgroep betrokken is
bij het opstellen van het beleid. Vervolgens is geanalyseerd wat de focus is van het
beleid. Ook is geanalyseerd in hoeverre het beleid voldoet aan de randvoorwaarden
voor inclusie (bewustwording, ontmoeting en toegankelijkheid) en in hoeverre er specifieke maatregelen zijn geformuleerd op verschillende domeinen waarop gelijkheid en
rechten van de doelgroep bevorderd worden (wonen, werken, vrije tijd, etc.). Voor
gemeenten die geen inclusiebeleid hebben, is in kaart gebracht of in het beleid voor
de uitvoering van de Participatiewet, de Wmo en Jeugdwet verwezen wordt naar het
VN-verdrag. Tot slot is voor iedere gemeente onderzocht in hoeverre de doelgroep
van het VN-verdrag betrokken is bij de totstandkoming van het beleid en in hoeverre

bij de maatregelen in het genoemde beleid aandacht is voor rechten en positie van
mensen met een handicap.
De bevindingen over de gemeente Steenbergen worden telkens vergeleken met de
bevindingen van de andere gemeenten die hebben deelgenomen aan de beleidsscan.
De artikelen en uitgangspunten van het VN-verdrag zijn vertaald naar vragen over het
beleid. De bevindingen over alle deelnemende gemeenten worden gepresenteerd in
een staafdiagram. De staaf van het antwoord dat de onderzoekers hebben vastgesteld voor de gemeente Steenbergen is groen gekleurd.
Bevindingen voor gemeente Steenbergen
De gemeente Steenbergen bevindt zich in de verkennende fase voor inclusiebeleid en
daarom zijn uitsluitend bevindingen over inclusie in het beleid sociaal domein. De focus van het beleid sociaal domein in de gemeente Steenbergen is meedoen, inclusie
voor alle inwoners. Binnen die brede focus is wel specifieke aandacht voor mensen
met een beperking. Er is een hoofdstuk Inclusief waarin het gestreefd wordt naar het
zo veel mogelijk binnen de eigen leefomgeving oplossen van problemen, maar daarbij
wordt opgemerkt dat die omgeving en voorzieningen dan wel toegankelijk moeten zijn
voor mensen met een beperking. In de uitvoeringsagenda is dit als actiepunt opgenomen. Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de lokale plannen, maar er
wordt op het gebied van wonen & zorg wel maatregelen beschreven om dit te decentraliseren, zodat zorg in de eigen omgeving (weer) mogelijk wordt. In het plan wordt de
behoefte geuit aan meer inspraak door adviesraden en de cliëntenraad wordt genoemd als partner, maar bij het opstellen van het beleidsplan lijken zij niet te zijn betrokken.
Gelet op het feit dat het onderzoek geresulteerd heeft in een (verkennende) beleidscan, heeft er ten aanzien van het eindrapport geen ambtelijke/bestuurlijke hoor- en
wederhoor plaatsgevonden. In dit kader is het eindrapport enkel ter kennisname aangeboden aan het college van burgemeester & wethouders.
Wij stellen als Rekenkamercommissie voor om kennis te nemen van de bevindingen
van het eindrapport. Verder stellen wij voor om in overweging te nemen de bevindingen van het eindrapport te behandelen tijdens de oordeelvormende raadsvergadering
van 11 november 2019.
Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel succes met de bestudering van het eindrapport.
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