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Vragen van de VVD-fractie d.d. 21-06-2017 inzake kwartaalbrief actuele 

ontwikkelingen sociaal domein 

In de ingekomen stukken is de ‘kwartaalbrief actuele ontwikkelingen sociaal domein van 

Staatsecretaris Van Rijn d.d. 13 juni 2017 opgenomen. Hierin staat in bijlage 1 onder 

punt 8 het volgende: 

8. Uitvraag ten behoeve van implementatie VN-verdrag  

In juli 2016 is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van 

kracht geworden (het Verdrag). De ambitie van het Verdrag is toewerken naar een 

inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Om deze ambitie vorm te geven, 

heeft het ministerie in de afgelopen periode een implementatieplan voorbereid samen 

met de Alliantie (een coalitie van vertegenwoordigende organisaties namens mensen met 

een beperking), VNO-NCW en MKB- Nederland en de VNG. In mijn rol als coördinerend 

bewindspersoon heb ik het implementatieplan voor het VN-verdrag op 28 maart naar 

Tweede en Eerste Kamer verzonden.  

In het implementatieplan is in afstemming met de VNG een lokaal spoor opgenomen. Dit 

lokale spoor heeft een versterkende en faciliterende werking op nieuwe en bestaande 

inspanningen van gemeenten om een inclusieve samenleving na te streven. Het gaat 

hierbij zowel om inspanningen binnen als buiten het sociaal domein.  

Om u hierbij zo effectief mogelijk toe te rusten, is in samenwerking met IederIn en de 

VNG een uitvraag ontwikkeld. Met deze uitvraag willen we zicht krijgen of en hoe de 

lokale invulling aan het Verdrag en het toewerken naar een inclusieve samenleving tot 

dusver vorm krijgt binnen gemeenten. En waar u, als portefeuillehouder, tegenaan loopt 

en welke ondersteuning u hierin goed zou kunnen gebruiken.  

Graag nodig ik u uit om vóór 15 juni deze uitvraag in te vullen 

via: http://www.formdesk.com/minvws/formVN  

Namens de VVD-fractie stel ik de volgende schriftelijke vragen:  

1.  Welke bijdrage levert gemeente Hillegom aan het lokale spoor uit het 

implementatieplan van het VN-verdrag rechten van personen met een beperking? 

S
C

H
R

IF
T

E
L
IJ
K

E
 V

R
A

G
E
N

 

http://www.formdesk.com/minvws/formVN


 

  

 2 

2.  Heeft de gemeente Hillegom meegewerkt aan de uitvraag van VNG? En zo ja, wat 

was de inhoud van deze bijdrage? 

 

  


