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Voorlopige reactie op de Raadsmemo implementatie VN-verdrag van 13 december 2016 

 

Samenvatting 

We zijn blij dat met deze Memo de eerste stappen worden gezet naar de uitvoering van het 

VN-verdrag. 

In de Raadsmemo staan een aantal positieve punten die bij zullen dragen aan het 

verwezenlijken van de inclusieve samenleving, zoals het opnemen van de paragraaf “positie 

mensen met een beperking” in college- en raadsvoorstellen, de betrokkenheid van de GAB bij 

projecten in de openbare ruimte en grootschalige (ver)bouwplannen, de betrokkenheid van de 

GAB bij de uitwerking van het Mobiliteitsplan, en het benoemen van een jaarlijks thema met 

lokale partijen. 

Toch is er ook kritiek. Dit zetten we hieronder uiteen. Ons belangrijkste kritiekpunt is het 

gebrek aan ambities en visie. Waar staat de gemeente Gouda nu echt voor? Het VN-verdrag 

uitvoeren gaat niet vanzelf. Het gaat over de invulling van mensenrechten. Dit kan alleen 

effectief aangepakt worden als er samenhangende plannen en concrete afspraken worden 

gemaakt, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als met de diverse sectoren in de Goudse 

samenleving. Daarbij zou ook het bestaande beleid getoetst moeten worden aan de bepalingen 

van het VN-verdrag. 

 

Opmerkingen bij de Raadsmemo 

Een paar aanvullende opmerkingen bij de inleiding: 

• het VN-verdrag gaat over de invulling van mensenrechten, en is een erkenning van 

het feit dat er sprake is van een achtergestelde positie van mensen met een beperking.  

• het VN-verdrag richt zich niet alleen op mensen met lichamelijke, zintuiglijke en 

verstandelijke beperkingen, maar ook op mensen met psychische aandoeningen en 

chronische ziekten. 

• de Algemene Maatregel van Bestuur over de verwezenlijking van de algemene 

toegankelijkheid is inmiddels vastgesteld 

 

Wat doet de gemeente Gouda al op weg naar een inclusieve samenleving? 

Beleidsnota Sociaal domein:  

De beleidsnota Sociaal domein gaat niet specifiek in op datgene wat er nodig is voor mensen 

met een beperking om gelijkwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Er wordt 

geredeneerd vanuit het perspectief van ouderen en niet vanuit het perspectief van mensen met 

een levenslange en levensbrede beperking.  

 

Uitgangspunt van de beleidsnota Sociaal domein is versterking van 'Eigen kracht’. Bij mensen 

met een beperking gaat het om het uitgaan van en het mogelijk maken van “Eigen regie”, 

regie over zijn leven. Zo wordt het ook in het VN-verdrag genoemd en het is deze eigen 

regie/recht op autonomie die in de preambule van de Wgbh/cz is opgenomen. Dit is een  
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wezenlijk grondbeginsel voor mensen met een beperking, toetsing van de nota hieraan is 

nodig. 

 

Onze advies zou zijn om de beleidsnota Sociaal domein te toetsen aan de bepalingen in het 

VN verdrag en de Wgbh/cz.  

 

Het college geeft aan dat aanscherping van de beleidsnota Sociaal domein gewenst is.  

Dit is ons inziens niet voldoende. We missen een ambitie: waar staat de gemeente Gouda nu 

echt voor? 

Het kabinet heeft bepaald dat gemeenten met ingang van 1/1/2017 verplicht zijn om één 

integraal plan te ontwikkelen voor het hele sociale domein hoe uitvoering wordt gegeven aan 

het VN-verdrag. Deze verplichting is opgenomen in de Wmo2015, Participatiewet en in de 

Jeugdwet. Bij de opstelling van dit plan moeten personen met een beperking en hun 

vertegenwoordigende organisaties worden betrokken. 

 

Dit plan zou ook andere beleidsterreinen kunnen omvatten, zoals onderwijs, cultuur, recreatie, 

sport, infrastructuur en bouwen en wonen (toekomstige Omgevingswet). 

 

Ons advies is om een ambitie te formuleren en plannen te maken waarmee wordt toegewerkt 

naar een inclusieve samenleving.  

Wij hebben hiertoe en op verzoek van de wethouder op 18 december een 

aandachtspuntennotitie naar de wethouder gestuurd, waarin tevens een lijst met concrete 

knelpunten is opgenomen. 

 

In de Raadsmemo worden de GASD/GCR en de GAB op verschillende plaatsen genoemd. Dit 

is positief.  

Om de betrokkenheid van mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende 

organisaties bij de realisering van een inclusieve samenleving/het VN-verdrag te waarborgen, 

is het belangrijk dat de positionering van de GAB t.o.v. de GASD/GCR geformaliseerd wordt.  

 

Ruimtelijk domein 

In de Raadsmemo wordt opgesomd wat er al gerealiseerd is. 

Er is inderdaad het een en ander gerealiseerd op het gebied van toegankelijkheid, en de GAB 

wordt regelmatig betrokken bij projecten in de openbare ruimte en bouwplannen. 

Toch gaat het nog lang niet altijd vanzelf. Het realiseren van toegankelijkheid heeft soms veel 

voeten in de aarde. En ook binnen de gemeente is het inclusief denken niet vanzelfsprekend.  

 

De volgende stappen op weg naar een inclusieve samenleving 

Hier wordt o.a. uitwerking gegeven aan de in februari 2016 aangenomen motie in de 

gemeenteraad, wat betreft onderdeel C. 

Het toevoegen van “positie mensen met een beperking” aan de format van college en raads 

voorstellen is een belangrijke toevoeging. Wat wij hier aan toegevoegd zouden willen hebben 

is de check of er ervaringsdeskundigen zijn of zullen worden betrokken c.q. waarom hier juist 

van wordt afgezien, zoals in de motie verwoord. 
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Wat wij niet terug vinden is de uitwerking van de andere onderdelen van de motie, namelijk 

de invulling van een aanjagende en informerende rol van de gemeente in de naleving van het  

VN-verdrag bij lokale partijen, bijvoorbeeld door middel van vergunningverlening, 

subsidieverlening, inkoopprocessen e.d., en een samenhangend beleid gericht op de toekomst.  

 

De laatste alinea gaat over het laten leven van de verdrag in de samenleving. Het college stelt 

voor om jaarlijks met lokale partijen een thema te benoemen. Dit is op zich een goed idee, 

maar volgens ons niet voldoende. Er zouden ook daadwerkelijk afspraken gemaakt moeten 

worden met lokale partijen zoals de ondernemers, onderwijs, gezondheidszorg e.d. 

Het realiseren van een inclusieve samenleving vergt de inzet van veel verschillende 

maatschappelijke partijen, binnen de vele verschillende beleidsdomeinen die het VN-verdrag 

bestrijkt. 

Onze advies is om ambities op te stellen, en deze te vertalen in sectorgewijze afspraken en 

convenanten, waarbij de gemeente, de GAB en lokale partijen zoals de ondernemers partij 

zijn. Geef een wethouder daarbij de ruimte en opdracht om te sturen op inclusief denken en 

handelen. 
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