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Aan de gemeenteraad van Gouda 

Gouda, 6 februari 2018. 

Betreft: Reactie op “Samen Gouda, een Goudse visie op integratie” 

 

Geachte Raad, 

De GAB waardeert het dat er in de visie van het college aandacht is voor het VN-verdrag Handicap. 

Dit onderwerp zou naar de mening van de GAB meer uitgewerkt kunnen worden in deze belangrijke 

visie op integratie. Integratie is voor mensen met een beperking een essentieel thema. Nog steeds 

kunnen mensen met een beperking1 niet volwaardig meedoen aan de samenleving. 

Visie op integratie 

In hoofdstuk 5 wordt de visie op integratie beschreven. 

De visie gaat uit van het nemen van eigen verantwoordelijkheid, het respectvol en tolerant met 

elkaar omgaan. 

Wat in het kader van integratie voor mensen met een beperking van belang is, is dat men zelf zijn 

verantwoordelijkheid, zoals in deze visie staat beschreven, zou willen nemen, maar dat men daartoe 

in staat moet worden gesteld.  

Het zijn de overheid en de samenleving die ingericht moeten zijn op mensen met een beperking. Pas 

dan kunnen mensen met een beperking integreren en participeren op voet van gelijkheid. Het is de 

samenleving die de belemmeringen opwerpt, niet de beperking. 

Dit uitgangspunt wordt helder beschreven in het VN-verdrag Handicap. Evenals de uitgangspunten 

Autonoom leven/eigen regie en Nothing without us about us. Het VN-verdrag Handicap biedt een 

leidraad voor de verdere stappen die de gemeente en de samenleving kunnen zetten om de 

integratie van mensen met een beperking te bevorderen.  

De GAB adviseert de Raad dit op te nemen bij de vaststelling van de kaders van het Goudse 

integratiebeleid. 

 
Van visie naar actie 
De intensivering van het VN-verdrag handicap wordt genoemd als een activiteit binnen het taakveld 

arbeidsparticipatie. Echter, het VN-verdrag handicap loopt door alle taakvelden heen, en is niet 

alleen van toepassing op het onderwerp arbeidsparticipatie. Mensen met een beperking ervaren 

belemmeringen op alle levensterreinen. 

Om integratie (of zo men wil participatie) van mensen met een beperking mogelijk te maken zal de 

gemeente op alle levensterreinen inzicht moeten krijgen wat er nodig is om mensen te kunnen laten 

integreren. Vervolgens kan daarop beleid geconcretiseerd worden. 

                                                           
1 Onder mensen met een beperking verstaan wij mensen met een lichamelijke beperking, een chronische 
ziekte, een verstandelijke beperking, een psychische beperking, of een gedragsbeperking. 



Ons advies is derhalve om intensivering van de uitvoering van het VN-verdrag Handicap op te nemen 

als één van de taakvelden/speerpunten in het integratiebeleid. Dit kan door een volgende 

gemeenteraad en een volgend college als vertrekpunt genomen worden voor het formuleren van 

ambities, doelstellingen en concrete activiteiten.  

Bij dit speerpunt stellen wij de volgende richtinggevende concrete activiteiten voor: 

- Het doorlopend bevorderen van de toegankelijkheid van gebouwen, openbare ruimte en 

dienstverlening. Dan gaat het op de 1e plaats om gemeentelijk vastgoed en dienstverlening. 

De gemeente Gouda is een grote werkgever en opdrachtgever. Op de 2e plaats gaat het om 

andere voor het publiek bestemde gebouwen. 

 

- Het houden van een nulmeting die alle levensterreinen betreft en een jaarlijkse monitoring2. 

 

- Op basis van de resultaten van deze brede nulmeting kan een actieplan opgesteld worden 

voor alle levensterreinen (onderwijs, toegankelijkheid, sport, vrijetijdsbesteding, mobiliteit, 

etc.) die voor mensen met een beperking van belang zijn. 

 

Uiteraard wenst de Goudse adviesraad voor mensen met een beperking betrokken te worden bij de 

uitvoering van deze activiteiten, en zijn wij graag bereid tot een nadere toelichting. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens de Goudse adviesraad voor mensen met een beperking, 

 
Michel van Lookeren 
voorzitter 
 

 

 

                                                           
2 Een nulmeting kan het begin zijn van monitoring van de komende jaren. In die nulmeting wordt een overzicht 
gemaakt van de stand van zaken op alle terreinen die voor mensen met een beperking van belang zijn, zoals 
toegankelijkheid van openbare voorzieningen of de stand van zaken voor wat betreft wonen of werk voor 
mensen met een beperking. In dit verband kan ook geïnventariseerd worden tegen welke zaken burgers in 
Gouda aanlopen. 


