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Vragen PvdA o.g.v. art. 51 inzake toegankelijkheid bijiage(n)
voor mensen met een handicap of chronische
ziekte

Geachte fractieleden,
Op 27 februari 2017 heeft u vragen gesteld over toegankelijkheid voor mensen met een handicap of
chronische ziekte. In deze brief treft u de antwoorden op uw vragen aan.
1.

Bent u op de hoogte van de wijzigingen van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of
chronische ziekte?
Wij zijn op de hoogte van de ratificatie van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap, de wijzigingen in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
en het ontwerpbesluit t.a.v. de algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of
chronische ziekte.

2.

Welke acties heeft u al ondernomen om te voldoen aan het nakomen van het VN verdrag?
De uitdaging is om binnen alle gemeentelijke onderdelen na te denken hoe mensen met
beperkingen mee kunnen doen en gebruik kunnen maken van voorzieningen. Op een aantal
belangrijke onderdelen is al ingezet, zoals bijvoorbeeld de gemeentelijke website. De tekstgrootte
kan aangepast worden en er is een voorleesfunctie beschikbaar. Daarnaast zijn gemeentelijke
openbare voorzieningen, met uitzondering van de sportzaal De Parkiet en het Sleepvaartmuseum,
toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Het merendeel van de stemlokalen is toegankelijk. Hier
wordt altijd veel aandacht aan besteed. Wanneer een locatie niet rolstoeltoegankelijk is, wordt dit
helder aangegeven. Een groot deel van de bushaltes is in de afgelopen jaren aangepast, zodat de
haltes en de bussen toegankelijk zijn voor mensen met een visuele of fysieke beperking. In het
programma 'Kies voor sport' zijn mogelijkheden voor aangepast sporten voor kinderen opgenomen.
Momenteel wordt gekeken of aangesloten kan worden bij de landelijke impulsregeling 'Grenzeloos
actief'.
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In algemene zin willen wij opmerken dat de Wet maatschappelijke ondersteuning, de
Participatiewet en de Jeugdwet de gemeente al opdracht geven om ervoor te zorgen dat inwoners
mee kunnen doen aan de samenleving. De gemeente werkt met haar beleid op deze terreinen aan
een samenleving, waaraan iedereen kan deelnemen. Denk bijvoorbeeld ook aan de ontwikkeling
van de woonservicezones en het zoeken naar werkplekken bij reguliere werkgevers voor mensen
met een beperking.

3. Wanneer krijgt de gemeenteraad een voorstel wat betreft de beleidsplannen voor de Wmo,
Jeugdwet en Participatiewet?
Voor het zomerreces ontvangt de gemeenteraad het concept beleidsplan 'Meedoen!'. Met dit
beleidsplan wordt invulling gegeven aan de wettelijke opdracht in het kader van de Wmo, de
Jeugdwet en de Wet Publieke Gezondheid. Voor de Participatiewet wordt op dit moment geen
beleidsplan voorbereid.

4.

Heeft u het plan om een 'inclusief agenda' op te stellen wat betreft de algemene toegankelijkheid
voor inwoners met een handicap of chronische ziekte?

5.

Zo ja, hoe ziet dit plan er uit, wie wordt daar allemaal bij betrokken en wanneer kunnen wij dit plan
van aanpak als raad tegemoet zien?

6.

Zo neen, waarom niet en hoe denkt u dan wel aan het nakomen van het VN verdrag te kunnen
voldoen?
Wij zijn niet voornemens om een 'inclusief agenda' op te stellen. Onze focus ligt op het opstellen
van het beleidsplan 'Meedoen!'. Wij stellen voor om op basis van dit beleidsplan keuzes te maken
en te bepalen of een 'inclusief agenda' het gewenste instrument is om de maatschappelijke doelen
te bereiken.
Het beleidsplan zal ter inzage worden gelegd, zodat iedereen z'n mening hierover kan vormen. Het
meepraten en meedenken over het gemeentelijk beleid voor onder andere mensen met een
beperking is in Maassluis belegd bij de Adviesraad Samenlevingszaken. Daarnaast vindt bestuurlijk
overleg plaats met het Maassluis Overleg Gehandicapten (MOG). Ook de VAC Maassluis
adviescommissie wonen is van belang bij het ontwikkelen van nieuwbouw. Deze commissie let op
de gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid van gebouwen. Via de reguliere overleggen
kunnen aandachtspunten meegegeven worden voor de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid.
ROGplus, onze uitvoeringsorganisatie voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen, is gestart met een
nieuwe aanpak van cliëntparticipatie (digitaal panel en focusgroepen), waardoor naar verwachting
meer signalen vanuit de cliënten van ROGplus opgehaald kunnen worden. ROGplus doet in de
komende periode ervaring op. Deze ervaringen zullen wij betrekken bij de ontwikkeling van
inwoner- en cliëntparticipatie binnen de gemeente.
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7. Hoe verhouden deze nieuwe taken en verplichtingen voor de gemeente zich tot de nota 'Meedoen in
Maassluis' die u heeft aangekondigd? Wanneer verwacht u 'Meedoen in Maassluis' te kunnen
presenteren?
Zoals aangegeven bij vraag 3 zal het concept beleidsplan 'Meedoen!' voor het zomerreces aan u
voorgelegd worden. In dit plan is aandacht voor de ondersteuning van inwoners die het niet
zelfstandig redden. Er bestaat dus zeker een link, alleen is de uitdaging voor het realiseren van een
inclusieve samenleving veel breder dan dit plan.
Wij verwachten uw vragen hiermee te hebben beantwoord.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Maassluis,
de secretaris,
de burgemeester,

L
A.L. Duijmaer van Twist

dr. T.J. Haan
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