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Betreft: ongevraagd advies uitvoering VN-verdrag

Geacht college,
Het VN-verdrag handicap (Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, New York d.d.
13 december 2006) trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel van dit verdrag is het
bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking.
De Nederlandse staat is partij bij het VN-Verdrag en als zodanig verplicht het verdrag te
implementeren. Gemeenten zijn als onderdeel van de staat ook verplicht het verdrag uit te voeren.
Dit betekent een geleidelijke verwezenlijking van het VN-Verdrag op de beleidsterreinen waarop zij
verantwoordelijkheden hebben. Dit houdt niet in dat alle voorzieningen in de gemeente direct
volledig toegankelijk moeten zijn, maar het gaat om een geleidelijke verbetering.
Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het VN-Verdrag is dat de doelgroep betrokken wordt bij
het maken van beleid. Zij weten immers als geen ander welke drempels er zijn en hoe deze
weggenomen kunnen worden. Daarom is het van belang dat zij al vanaf het begin van de
beleidsontwikkeling volledig worden betrokken.
Het thema toegankelijkheid kent zowel een fysieke, digitale en sociale component. In andere
woorden: de toegankelijkheid van een gebouw reikt verder dan een bereikbare voordeur en de
aanwezigheid van een invalidentoilet. Toegankelijkheid behelst ook een leesbare website met
begrijpelijk taalgebruik en een bewuste bejegening door het personeel.
Op het laatstelijk gehouden kwartaaloverleg tussen het dagelijks bestuur van de Adviesraad Sociaal
Domein De Fryske Marren (hierna adviesraad) en de coördinerende wethouder en het hoofd van de
afdeling Samenleving is de stand van zaken van de implementatie van het verdrag aan de orde
geweest.
Buiten de reguliere taken zoals de uitvoering van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning
en Participatiewet, die ook bijdragen aan de sociale inclusie, bleek dat de gemeente hierin nog geen
actief beleid heeft gevoerd. Binnenkort zal worden gestart met een inventarisatie op welke terreinen
de implementatie van het verdrag moet worden bewerkstelligd.
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Eén van de verplichtingen voor de overheid uit het VN-Verdrag is het werken aan bewustwording.
Het simpele feit dat er niet aan de doelgroep is gedacht is vaak de oorzaak van de
ontoegankelijkheid. De adviesraad vindt het belangrijk dat de gemeente hierin initiatief neemt en
regelmatig communiceert hoe het ervoor staat.
Wellicht ten overvloede merkt de adviesraad op dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een
handreiking aanbiedt met als doel gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een Lokale
Inclusie Agenda. De adviesraad adviseert uw College om een Plan van Aanpak op te stellen, zodat
voor iedereen goed te volgen is welke acties de gemeente in de komende jaren gaat ondernemen en
hoe de burgers worden betrokken bij de realisatie hiervan.
Een inclusieve samenleving kan alleen worden bereikt als de mensen om wie het gaat goed worden
betrokken bij de aanpak van de plannen. De adviesraad adviseert daarom uw College om de mensen
met een beperking in hun rol als burger, consument en belanghebbende actief te betrekken bij de
start van dit proces, zoals de aangekondigde inventarisatie in deze verkennende fase.

Met vriendelijke groet,

De Adviesraad Sociaal Domein de Fryske Marren,

H.J. Laros, voorzitter

J. Bosma, secretaris
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