MOTIE VREEMD AAN DE AGENDA

De raad van de gemeente Langedijk, bijeen in vergadering op dinsdag 16 februari 2016,

Constaterende dat:
 de Tweede Kamer heeft ingestemd met de ratificatie van het VN-verdrag
inzake de rechten van personen met een handicap;
 dit voor veel mensen met een beperking een hoopvolle stap is richting een
toegankelijke samenleving;
 gemeenten de verplichting krijgen lokaal inclusiebeleid in- en uit te voeren;
 dit grote gevolgen heeft voor regels rond toegankelijkheid van o.a. openbare
ruimten, mobiliteit en verkiezingen;
 gemeenten ook verplicht worden in hun plannen voor de Participatiewet, de
Jeugdwet en de Wmo te beschrijven hoe zij willen meewerken aan de
uitvoering van het VN-verdrag;
 de doelgroep (mensen met een beperking en hun organisaties) betrokken
moet worden bij het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda,
Verzoekt het College van B. en W.:
 Voorbereidingen te treffen voor het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda;
 Hierbij goed toegankelijkheidsknelpunten (zowel in gebouwen, wegen als bruggen
binnen en buiten de bebouwde kom als op gemeentelijke grond), wettelijke plichten,
financiële kaders en middelen en bestaande goede voorbeelden te inventariseren;
 Dit te doen in overleg met de doelgroep en hun organisaties, o.a. de
Gehandicaptenraad (ANGO), Woon Advies Commissie (WAC), MEE-Noord-Holland,
Cliëntenraad en de Ouderenbonden, etc.;
 De raad voor 1 juli 2016 een voorstel te doen voor een Lokale Inclusie Agenda
waarin richting wordt gegeven aan de op te lossen knelpunten en de beschikbare
financiële beschikbare middelen
En gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichting:
De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met het VN-gehandicaptenverdrag. Na veel jaren
van uitstel, wachten is hiermee een grote stap gezet richting de ratificatie en uitvoering van dit
verdrag en wordt Nederland eindelijk toegankelijker en inclusiever voor mensen met een
beperking. Er ontstaat een land waarin barrières voor mensen met een beperking verdwijnen.
De Eerste kamer moet nog instemmen met de wet. Volgens planning zal de wet uiterlijk 1
januari 2017 ingaan.
Lokale Inclusie Agenda
De gemeenten worden bij amendement verplicht om periodiek vast te stellen plannen(genoemd
in artikel 2.1.2 van de Wmo 2015 en artikel 2.2 van de Jeugdwet) ook te beschrijven hoe zij op
basis van de lokale kenmerken willen werken aan de implementatie van het VN-verdrag.
Concreet kan dit worden uitgewerkt in een Lokale Inclusie Agenda (Inclusie = situatie waarin
niemand obstakels ervaart om mee te kunnen doen aan de samenleving. Het betekent dat
iedereen ongeacht zijn achtergrond of huidige situatie er als van zelfsprekend bij hoort en
ervaart dat zij/hij welkom is en contact kan maken met haar/zijn omgeving).
De uitvoering van de wet houdt
Verplichting
Mensen met een beperking moeten bij het opstellen van het plan betrokken worden.
Kieswet
Belangrijk voor gemeenten is ook dat via een ander amendement is vastgelegd dat een kiezer
met een verstandelijke beperking of een psychische stoornis die bij het stembureau om hulp
vraagt, die hulp krijgt van een van de leden van het stembureau.
Ook wordt het recht op politieke participatie voor mensen met een beperking beter geborgd
door ernaar te streven om snel 100% van de stemlokalen zo in te richten dat kiezers met een
beperking zoveel mogelijk zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. Als dit een gemeente niet
lukt, moeten ze dit uitleggen aan de Kiesraad.
Bovenstaande punten geven aan dat er tijdig begonnen moet worden met het implementeren
van het realiseren van het Gehandicapten VN-verdrag.
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