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De raad neemt de beantwoording van de raadsvragen van het raadslid Jos van Ginneken van het
CDA voor kennisgeving aan.
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Antwoord op raadsvraag
Kenmerk:
180475
Afdeling:
Samenleving
Portefeuillehouder: C.L. Liefting

Vraag (art. 39 Reglement van Orde)
De voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Jos van Ginneken (CDA)
ONDERWERP: Gehandicaptenbeleid
TOELICHTING:
De Tweede Kamer heeft recentelijke besloten om het VN-verdrag voor de rechten van
mensen met een beperking, te ratificeren. Het verdrag heeft als doel om mensen met een
beperking zo goed mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving. Naast zorg gaat het
hierbij ook om toegankelijkheid van winkels en overheidsgebouwen, leesbaarheid van
officiële sites en documenten van de gemeente enzovoort. De uitvoering van het verdrag
wordt voor een deel overgelaten aan gemeenten. De vraag is nu hoe de gemeente
Terneuzen omgaat met deze nieuwe taken en gehandicaptenbeleid in het algemeen.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

1

Welke nieuwe taken krijgt de
gemeente door de ratificatie van het
VN-Verdrag voor de Rechten van de
Gehandicapte Mens? Krijgt de
gemeente hier extra middelen voor?

De VNG bericht hierover het volgende: De
Tweede Kamer stemde op 21 januari 2016 in
met ratificatie van het VN-verdrag voor de
rechten van mensen met een beperking. Naast
het wetsvoorstel werd een aantal
amendementen en moties aangenomen. Het
VN-verdrag sluit goed aan bij de nieuwe taken
van gemeenten, zoals jeugdhulp, participatie
en de Wmo 2015. We beginnen niet bij nul, er
gebeurt al veel. Ratificatie betekent een extra
stimulans voor de beweging die met de nieuwe
Wmo is ingezet: de samenleving aanpassen
aan een zo breed mogelijke groep burgers, ook
degenen met fysieke, mentale of sociale
beperkingen. Het verdrag stimuleert de
bewustwording en zet aan tot concrete actie.
Gevolgen voor gemeenten
Naast de toegankelijkheid van gebouwen en
voorzieningen, waaraan in een Algemene
Maatregel van Bestuur eisen worden gesteld,
wordt gestreefd naar 100% toegankelijkheid
van stemlokalen.
Gemeenten wordt gevraagd periodiek integrale
plannen vast te stellen (zoals bepaald in Wmo
2015 en de Jeugdwet) waarin zij beschrijven
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Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
hoe zij op basis van de lokale kenmerken willen
werken aan de implementatie van het VNverdrag.
Daarnaast is een motie aangenomen over
bouwplannen van gemeenten. De vrijwillige
adviescommissies in gemeenten moeten als
aandachtspunt meenemen of een bouwplan
voldoet aan fysieke toegankelijkheid voor
mensen met een beperking.
Gemeenten krijgen geen extra (financiële)
middelen voor de uitvoering van deze wet.

2

Worden mensen met een beperking
2
op dit moment vertegenwoordigd in de
verschillende adviesraden van de
gemeente Terneuzen?

De gemeente Terneuzen heeft twee officiële
adviesraden: die voor de Participatiewet en die
voor de Wmo. De Adviesraad Participatiewet
vertegenwoordigt de belangen van mensen
met een Wajong-uitkering. De Adviesraad
Wmo kijkt in de volle breedte naar het beleid en
de gevolgen daarvan. Daar waar nodig
betrekken zij expertise en ervaringsdeskundigheid bij het opstellen van adviezen.
De toegankelijkheid van voorzieningen,
diensten en (publieke) ruimten is onderwerp
van het nieuwe beleidsplan Wmo, dat in april
aan u wordt voorgelegd. We zullen in dit plan
ingaan op hoe we de toegankelijkheid en dus
de inclusiviteit van onze samenleving gaan
bevorderen met behulp van ervaringsdeskundigheid.
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Zijn alle gebouwen, stemlokalen en
websites van de gemeente Terneuzen
en AanZ toegankelijk voor mensen
met een beperking?

3

Aangezien de toegankelijkheid van de
openbare ruimte, publieke gebouwen en
websites al enige jaren op de agenda staat,
starten we ook op dit punt niet bij nul.
De meeste, zo niet alle stemlokalen in de
gemeente zijn toegankelijk voor mensen met
een fysieke beperking. We hebben onlangs
ingestemd met een advies om een aantal
stemlokalen, onder andere vanwege hun
slechtere toegankelijkheid, te sluiten.
Onze eigen gebouwen met een publieke
functie voldoen aan de (toegankelijkheids)eisen
van het Bouwbesluit.
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Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
Gekoppeld aan het bouwjaar, de aard, de
grootte en het gebruik van het gebouw zijn niet
alle gebouwen toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.
De gemeente Terneuzen besteedt veel
aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak
en vindbaarheid van onze website. Wij
proberen alle informatie zo aan te bieden dat
iedereen deze eenvoudig kan vinden en
gebruiken. Wij gebruiken daarvoor het
Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Meer informatie
hierover is te vinden op www.webrichtlijnen.nl
De gemeente Terneuzen voldoet helaas nog
niet op alle punten aan de webrichtlijnen. We
werken er hard aan om dit te realiseren. In de
oude ICT-omgeving liepen we tegen
technische beperkingen aan. Momenteel vindt
de implementatie van de nieuwe ICT-omgeving
plaats. Deze omgeving biedt de juiste
mogelijkheden. Als de invoering is voltooid,
dan is het streven de website zo spoedig
mogelijk te laten voldoen aan de webrichtlijnen.
Daarna laten we de website toetsen op
toegankelijkheid door een onafhankelijke partij.
Op www.terneuzen.nl staat een verklaring over
de toegankelijkheid van onze site. Hierin wordt
de huidige situatie uitgelegd.
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Is het college bereid in gesprek te
gaan met bedrijven, in de gemeente
Terneuzen, om aandacht te vragen
voor de toegankelijkheid van hun
vestigingen voor mensen met een
beperking?
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We zullen in het kader van de Wmo 2015
voorstellen doen om te komen tot een meer
inclusieve samenleving. In deze voorstellen zal
sowieso de gezamenlijke verantwoordelijkheid
voorop gesteld worden van overheid, inwoners,
ondernemers en maatschappelijke
organisaties, ook wat betreft de inclusieve
samenleving. We zullen het onderwerp op de
agenda zetten binnen onze netwerken.
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Vragen (art. 39 RvO)

Datum vragen:

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

Datum antwoorden: 16 februari 2016
Verzonden:

Namens deze(n)

Raadsgriffier gemeente Terneuzen

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
secretaris,

burgemeester,

F.M.L. Lauret RA

J.A.H. Lonink
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