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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief over de uitgevoerde acties in het kader van het VN-verdrag inzake de 
rechten van personen met een beperking

Geachte raadsleden,

Middels deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de uitgevoerde acties in het 
kader van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking.

In de Begrotingsraad van november 2016 is de toezegging gedaan, dat in de jaarstukken 
2016 gerapporteerd zal worden over de uitgevoerde acties in het kader van het VN-verdrag 
inzake de Rechten van personen met een beperking. Middels deze raadsinformatiebrief 
informeren wij u over de uitgevoerde acties. 

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking verplicht de overheid te 
zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en keuzevrijheid heeft 
(inclusieve samenleving). Het verdrag beoogt deelname van mensen met een beperking. 
Het gaat daarbij niet alleen om fysieke toegankelijkheid van gebouwen en verkeer, maar ook 
om de toegankelijkheid van bijvoorbeeld de website, evenementen, het onderwijs en de 
zorg. De gemeente Vlissingen staat volledig achter de intentie van het VN-verdrag.

Het onderwerp toegankelijkheid is breed en ‘loopt’ door de hele gemeentelijke organisatie 
heen. In 2016 zijn in ieder geval de volgende acties uitgevoerd:

• Bij de inrichting van nieuwe delen van de openbare ruimte en bij herinrichting 
daarvan maakt de gemeente gebruik van een handboek met normen/eisen, die van 
belang zijn voor de toegankelijkheid/bruikbaarheid van inwoners, inclusief mensen 
met een beperking; 

• Die plannen worden ook voorgelegd aan belangengroeperingen;
• Stoepen zijn verlaagd bij herinrichtingen;
• De opstappen bij de bushaltes zijn aangepast, zodat de toegankelijkheid is verbeterd;
• Er loopt een proefproject met Orionis, waarbij WSW-medewerkers in een aparte 

groenploeg zijn opgenomen en er worden mensen van Orionis ingehuurd;
• Bij aanbestedingen wordt in het bestek een SROI-verplichting opgenomen om 

zodoende aanbod van werk te creëren voor deze doelgroep;
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• Er is advies gevraagd aan de Wmo-adviesraad over de conceptrichtlijnen 
toegankelijkheid evenementen. De Wmo-adviesraad is akkoord met deze richtlijnen. 

Het is te beperkt om alleen de uitgevoerde acties in 2016 te noemen. 

Het VN-verdrag is mede aanleiding geweest om in 2017 advies te vragen aan de Wmo-
adviesraad over het (interne) constructie handboek van Beheer Leefomgeving. Een 
handboek waarin alle standaard details staan, die worden toegepast bij nieuwe werken of bij 
herstel van bestaande verhardingen. Verder wordt de adviesraad betrokken bij de inrichting 
van de openbare ruimte rondom de Zware Plaatwerkerij en is er het voornemen om een 
burgerschouw "toegankelijkheid minder validen" te houden in 2017. Deze burgerschouw, 
waarbij mensen worden betrokken die beperkingen in de toegankelijkheid ervaren, heeft tot 
doel om de toegankelijkheid in de gemeente Vlissingen te verbeteren. Daarnaast zorgt de 
schouw, en de uitkomsten daarvan, voor bewustwording van gemeentelijke medewerkers 
die betrokken zijn bij de in- en herinrichting van de openbare ruimte. Kortom: de gemeente 
Vlissingen handelt al naar het VN-verdrag. Om het onderwerp nog beter te borgen binnen de 
gemeentelijke organisatie is het college voornemens om een beleidsplan over dit onderwerp 
op te laten nemen als beleidsprestatie in de begroting 2018.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar
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