
1 
 

 

Het VN verdrag inzake de rechten van personen met een beperking 

A-avond 28 maart 2017. 

 

Dit verslag is een weergave van de gemaakte opmerkingen tijdens de 

uitgebreide presentatie die reeds in uw bezit is. Dit verslag sluit aan bij deze 

presentatie. (Hand-out wordt meegezonden).  
 

Ellen Schoumacher ( PvdA) 

Ellen opent de A-avond. Ze heet alle aanwezigen welkom en haakt in op de inclusie-agenda.  

Ratificeren van het VN verdrag: motie die over dit onderwerp is ingediend in mei 2016 en is 

aangehouden. Werken aan acceptatie: mensen zijn zoals ze zijn; ook als ze “behinderd” zijn. 

De resultaten van alle gehouden bijeenkomsten met mensen met een 

beperking/belangenbehartigers worden deze avond gepresenteerd. 

 

Suzanne Lecluijze (ambtenaar) 

Toelichting op wie ze is en wat ze doet binnen de gemeente Eindhoven. Doel van deze 

bijeenkomst is om te kijken waar we staan op weg naar het Plan van Aanpak VN-verdrag 

waar gaat het goed en waar moet specifiek aandacht voor zijn. Dit in de volle breedte met 

alle partijen oppakken.  

 

John Bloemers ( PGE) 

Individuen hebben geen beperking, maar de samenleving legt hen beperkingen op – dat is 

niet de bedoeling. 

PGE heeft bijeenkomsten georganiseerd om informatie op te halen bij en van de mensen 

waarover dit onderwerp gaat. 

 

Dide Sormans (Platform Verstandelijk Gehandicapten) 

In 1993 is er middels Agenda 22 al een stap gezet naar het VN-Verdrag voor de rechten van 

mensen met een functiebeperking.  

Daar waar het in de themabijeenkomst deze middag van het PGE specifiek gegaan is over 

de fysieke toegankelijkheid is het voor Platform VG van belang dat voor hun doelgroep dat 

ook andere rechten onder de loep worden genomen denk bijv. aan  verbetering van de 

informatievoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking.  Het VN-verdrag 

moet ook op alle andere wetgeving, daar waar nodig, worden toegepast. 

 

Marianne Snoeijs (PGE) 

Wat hebben we gedaan en wat hebben we “opgehaald” aan informatie in 2016? ( zie hand-

outs) 

Marianne en Suzanne verzorgen verder samen de presentatie, waarbij Marianne steeds een 

korte toelichting geeft van wat bekend is bij PGE en wat wel goed gaat en wat verbetering 

nodig heeft. 

 

Per opgehaalde onderwerpen zal middels groene/rode kaarten gekeken worden hoe men 

denkt dat het met de benoemde thema’s gesteld is.  
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WMO/voorzieningen 

Stemming: hebben jullie hierover een goede indruk ( groene kaart) of niet (rode kaart) 

Er wordt overwegend rood gestemd. 

Peter ( PGE) haakt hier direct op in: (on) bereikbaarheid van de WMO. 

De Cliëntenraad Sociaal Domein is nog maar net geïnstalleerd; goed voor hen om hier zeer 

alert op te zijn hoe dit zich ontwikkelt. 

 

 

Wonen 

Stemming: mix van rood en groen, maar toch overwegend rood. 

 

Opmerking zaal: aangepaste woningen worden verkocht aan jongeren en zo verdwijnen 

deze woningen.  

Antwoord PGE: Er is geen goed overzicht wat er bij de verschillende woningbouw 

corporaties aan aangepaste woningen bestaat. PGE heeft, samen met KBO Kring 

Eindhoven; een sneltest wonen gedaan. Een van de conclusies van de enquête is: bewoners 

van Eindhoven weten over het algemeen niet of slecht waar ze de aanpassingen moeten 

aanvragen. Verder zal er een matrix worden gemaakt van de vele onderzoeken die gedaan 

zijn op het gebied van wonen. (zie de presentatie). 

 

Onderwijs 

Zeer verschillend gestemd, maar toch meer rood dan groen. Primair Onderwijs heeft andere 

bevoegdheden dan het Voortgezet Onderwijs. Er is minder geld voor zorgleerlingen, de 

samenwerking met WIJeindhoven is niet helder. Suggestie: Themagroep VN-Verdrag 

gekoppeld aan de nieuwe Cliëntenraad Sociaal Domein. 

 

Sport 

Bijna iedereen stemde groen en dat is begrijpelijk. Op het gebied van sport is al veel goed 

geregeld. Er zijn nog kleine aandachtspunten. 

Opmerkingen uit de zaal: huurkosten voor bijv, rolstoeldansen deze groep is uitgeweken 

naar Best. Ook rolstoeltennis is uitgeweken naar Veldhoven i.v.m. kunststof vloer. PGE pakt 

dit op. PGE heeft goed overleg met Sportformule Eindhoven. Verbeterd kunnen worden 

vervoer en PGB. 

Actie: PGE actief in Klankbordgroep Netwerk Aangepast Sporten - PGE 

Rolstoelvaardigheidstrainingen – Sportformule & PGE. 

 

Werk/ arbeid 

Rood gestemd, een enkeling stemde groen. 

Het is echt noodzakelijk dat er meer duurzame matching wordt gerealiseerd. ( Platform VG 

heeft dit deze week in een van haar vergaderingen ook al aan de orde gesteld) 

N.a.v onderzoek Fontys en o.a. PGE kwam naar voren dat de resultaten van re-integratie-
bedrijven niet helder zijn. Ligt niet altijd alleen aan de match. UWV werkt veel te traag, bijv. 
waar het gaat om aanvragen hulpmiddelen kost teveel tijd waardoor de werkgever afhaakt.  
UWV mist in dit traject de expertise. De gemeente Eindhoven stelt (sociale) voorwaarden 
aan inkoop van opdrachten als ook aan subsidies aan de opdrachtnemer. Doel 
werkgelegenheid te bevorderen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
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Toegankelijkheid OV 

Overwegend rood gestemd. 

Met de trein: er kan nog veel worden verbeterd. Nu moet je nog een uur van tevoren melden 

dat je gaat vertrekken. Verschillende vervoersorganisaties die e.e.a. heel verschillend 

hebben geregeld.  

De bouw van het nieuwe station van Eindhoven: PGE is hierbij betrokken en dit heeft veel 

opgeleverd. Sommige zaken kunnen niet beter, omdat de tunnel niet anders kan worden 

aangepast, dan nu is gerealiseerd. 

Vraag over het wegvallen van sommige buslijnen: bijv. voor het GGzE/ wordt meegenomen 

in de onderhandelingen waar PGE bij betrokken is. 

De Witte Raaf krijgt complimenten.  

Vervoer voor mensen met een geestelijke/psychische berperking: moet goed geregeld 

worden, maar dan meteen landelijk. 

 

Toegankelijkheid gebouwen 

Overwegend groen gestemd. 

Opleidingshonden ( pups) mogen niet in bepaalde ruimtes: hoe kunnen ze weten hoe e.e.a. 

moet als deze honden volwassen zijn? Aandacht hiervoor s.v.p. 

 

Toegankelijkheid openbare ruimtes 

Groen gestemd. 

Opmerkingen die geplaatst zijn: auto’s die op de stoep staan geparkeerd. Reclameborden 

daar waar het niet mag. 

 

Toegankelijkheid informatievoorziening Gemeente en WijEindhoven 

Rood gestemd. 

Website van de gemeente Eindhoven is/ of wordt gebruiksvriendelijker gemaakt. Er wordt 

nog geen gebruik gemaakt van duidelijke icoontjes, waarom niet? Let op: het aantal laag 

geletterden is hoog in Eindhoven; daarbij nog een grote groep verstandelijk beperkten. 

Vraag: worden de gemeentelijke folders ook aangepast op leesbaar taalgebruik? 

 

Wethouder Renate Richters geeft aan dat er veel werk is verzet en er een goed omlijnd 

kader ligt om het VN-verdrag op te pakken in co-creatie met alle partijen. De opmerking op 

deze middag “de maatschappij werpt de beperkingen op in plaats van het individu”, vindt ze 

een goede. We moeten samen zorgen dat iedereen mee kan doen. Met de suggestie van het 

PGE om onder de Cliëntenraad Sociaal Domein bepaalde thema’s te hangen inzake het VN-

verdrag roept ze de aanwezige leden van de cliëntenraad op er hun voordeel mee te doen.  

 

Ellen bedankt alle aanwezigen. Er gebeurt al heel veel goed, maar er zijn ook nog veel 

aandachtspunten. We weten nu waar we staan. Nu nog de cultuurverandering en problemen 

in de volle breedte aanpakken. Daarbij moeten we met zijn allen zorgen voor een breed 

draagvlak. 

 

Met dank aan Suzanne Lecluijze en Marianne Snoeijs.  

 

  

  

 

 

 


