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 Griffie 3. Bestuur\7115 Pia Teeuwen Schriftelijke vragen 

Nr.     

Raad(scommissie) 31-08-2017 

Agendanummer  5 

 

 

Onderwerp:  

Beantwoording schriftelijke vragen 

 

 

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 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? 
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Antwoord: Gemeente Hillegom behoort niet tot de koplopersgemeenten van Nederland 

zoals deze beschreven zijn in het lokale spoor van het implementatieplan (zie bijlage). 

Dit wil niet zeggen dat toegankelijkheid voor mensen met een beperking geen aandacht 

krijgt. Binnen het sociale domein bestaat een aantal voorzieningen waar personen met 

een handicap een beroep op kunnen doen om zo volwaardig mee te draaien in de 

maatschappij. Hierbij wordt o.a. gedoeld op Stichting Mee (cliëntondersteuning) en 

Service Punt Werk (begeleiding naar werk). Ook voor o.a. openbare gebouwen, openbare 

ruimte, communicatie-uitingen (website, folders, taalgebruik e.d.) en bejegening, is er al 

aandacht voor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Omdat het college 

mogelijkheden ziet voor vernieuwing en innovatie op deze gebieden, ziet het college 

met belangstelling de resultaten van het nog door de VNG op te zetten 

basisondersteuningsprogramma (zoals benoemd in de bijlage) voor de overige 

gemeenten tegemoet. Het college zal de inhoud van dit programma bij de uitvoering van 

de in het lokale spoor benoemde beleidsgebieden betrekken, uiteraard voor zover dit 

nog niet eerder is opgepakt.  

 

Indien personen met een handicap zich op basis van hun handicap achtergesteld voelen 

kan dit gemeld worden bij Stichting IDb, de antidiscriminatievoorziening van Hillegom. 

Als de klacht betrekking heeft op zaken die binnen de verantwoordelijkheid van de 

gemeente vallen, kan de klacht door de stichting bij de gemeente worden neergelegd. Er 

zal dan naar een gepaste oplossing worden gezocht. Ook op deze wijze wordt gepoogd 

gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking in de maatschappij te 

bewerkstelligen. Dit is in lijn met het Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap. 

 

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

was de inhoud van deze bijdrage? 

Antwoord: Gemeente Hillegom heeft niet meegewerkt aan de uitvraag van de VNG.  
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Lokale spoor uit het Implementatieplan van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met 
een handicap 
Ambitie: Een impuls geven aan bestaande en nieuwe inspanningen van gemeenten gericht op het 
volwaardig meedoen van inwoners met een beperking in de samenleving.  
Doelstellingen: 
 

1. Opzetten koplopersprogramma, met als doelstelling het realiseren van concrete resultaten 
op het gebied van inclusie en toegankelijkheid binnen een aantal koplopergemeenten.  

 
1.1 Iedere koplopergemeente maakt een eigen actieplan waarin op (deel)onderwerpen concrete 

doelen gesteld worden en werkafspraken worden vastgelegd over hoe en wanneer deze 
doelen behaald zullen worden.  

1.2 Bij de opzet van het programma en selectie van onderwerpen wordt specifiek gekeken naar 
mogelijkheden tot vernieuwing en innovatie. 
Deelnemende gemeenten bepalen zelf in samenspraak met vertegenwoordigende lokale 
organisaties van mensen met een beperking op welke onderwerpen hun focus ligt.  
Er wordt gestreefd naar variatie in de thema’s, maar het is ook mogelijk dat meerdere 
gemeenten aan hetzelfde thema werken. Mogelijke thema’s zijn fysieke toegankelijkheid van 
openbare gebouwen, integrale toegankelijkheid van bepaalde gebieden in de stad 
(winkelgebied, uitgaansgebied), toegankelijkheid van communicatie-uitingen van de 
gemeente (website, begrijpelijke taal van publicaties en folders, etc.), cultuur, houding en 
bejegening van mensen met een beperking, toegankelijkheid van (openbaar)vervoer, 
onderwijs en arbeidsparticipatie van mensen met een beperking.  

1.3 Binnen het koploperprogramma kunnen gekoppeld aan de actieplannen onderzoeken 
plaatsvinden om de best mogelijke oplossingen voor het realiseren van de ambities uit het 
Verdrag te ontwikkelen.  

 
 

2. Opzetten basisondersteuningsprogramma voor overige gemeenten. In de vorm van: (a) het 
organiseren van bijeenkomsten die in het teken staan van een gezamenlijk leerproces en (b) 
het breed beschikbaar stellen van procestools en goede voorbeelden. In specifieke zin wordt 
vanuit het basisprogramma ondersteuning geboden bij de uitvoering van het amendement 
Van der Staaij (kst-33990-35). Met dit amendement zijn bepalingen opgenomen in de 
Jeugdwet, Participatiewet en Wmo. Gemeenten worden opgeroepen een integraal plan op te 
stellen, bijvoorbeeld in de vorm van een lokale inclusieagenda. Het basisprogramma richt zich 
op het ondersteunen van gemeenten die gestart zijn en vragen hebben, maar stimuleert 
tevens gemeenten die nog aan de start van een aanpak staan.  

 
Trekker:  
VNG ontwikkelt en coördineert het koploperprogramma, onderdelen van de uitvoering mogelijk met 
aanvullende partners. Koplopergemeenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen actieplannen. VNG 
faciliteert onderlinge uitwisseling van koplopergemeenten.  
VNG en programmabureau werken samen met de Alliantie het basisondersteuningsprogramma uit. 
Programmabureau draagt in de verdere uitwerking o.a. de resultaten van de uitvraag onder 
gemeenten over aan de VNG.  
 
Activiteiten: 
1. Ontwerp, start en uitvoering koploperprogramma. Hierbinnen: ontwikkeling actieplannen door 
deelnemende gemeenten.  
 
2. Inrichten basisondersteuningsprogramma. 
 



 

  

 4 

Toelichting activiteiten: 
 Het voorstel tot een koploperprogramma is in samenspraak met de VNG ontwikkeld.  
Onderdelen van het basisondersteuningsprogramma zijn op basis van een lopende uitvraag onder 
gemeenten bepaald. Uit de uitvraag blijkt dat gemeente behoefte hebben aan:  

 Procestools om zowel “binnen” de gemeentelijke organisatie als “buiten” met 
maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen een proces gericht op 
cultuurverandering en transformatie op gang te brengen.  

 Een quickscan/nulmeting, die gemeenten inzicht verschaft waar zij staan in verhouding tot 
andere gemeenten en die een basis biedt voor het starten van een aanpak.  

 Goede voorbeelden, inclusief een analyse van de succes- en faalfactoren van deze goede 
voorbeelden.  

 Mogelijkheden voor gezamenlijk leren en het uitwisselen van ervaringen.  
 
NB Het totaalbeeld uit de afgeronde uitvraag wordt benut bij het verder uitwerken van de activiteiten 
in het basisondersteuningsprogramma.  
  
Samenhang tussen spoor 2 en het implementatieprogramma: 

 VNG stelt na verdere uitwerking van het koploper- en basisprogramma een projectleider aan 
die coördineert en verbindt op de activiteiten van het lokale spoor en samenwerkt met het 
programmabureau. Deze projectleider rapporteert periodiek aan het programmabureau voor 
een goede afstemming op de activiteiten in de overige sporen.  

 Deze projectleider betrekt vertegenwoordigers van de Alliantie bij de aanpak mede ten 
behoeve van de inzet van ervaringsdeskundigheid.  

 De projectleider stemt ook af met eventuele partners in het lokale spoor.  
 
Eerste wapenfeiten: 
Diverse gemeenten hebben reeds een lokale aanpak ontwikkeld. Voorbeelden zijn de gemeenten 
Ede, Gooise Meren, Maastricht, Utrecht en Zwolle.  
Ook zijn er diverse gemeenten in de afgelopen periode gestart met het ontwikkelen van een aanpak, 
naar aanleiding van moties uit de diverse gemeenteraden. Voorbeelden zijn de gemeenten Almelo, 
Almere, Delft, Eindhoven, Nijmegen, Ridderkerk, Roermond, Stadskanaal en Woerden.  
 
NB Dit is geen uitputtende samenvatting van lokaal initiatief, maar biedt een eerste beeld van de 
ontwikkelingen binnen gemeenten.  
Eerstvolgende mijlpalen: 
Voorjaar 2017: Inrichten basisondersteuningsprogramma, Voorjaar 2017: Verder uitwerken 
koploperprogramma. Werven deelnemende gemeenten, selectie van thema’s.  
Zomer en najaar 2017: Selectie van koplopergemeenten, ontwikkeling actieplannen  
Voorjaar 2018: Go/no go koploperprogramma op basis van betrokkenheid en inzet 
koplopergemeenten. Start uitvoering lokale plannen.  


