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Constaterende dat….
● De Tweede Kamer en Eerste Kamer heeft ingestemd met de ratificatie van het
VNverdrag inzake de rechten van personen met een beperking (
psychisch, fysiek,
verstandelijk of zintuigelijk)
;
● 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;
● De ratificatie grote gevolgen heeft voor regels rond toegankelijkheid van o.a.
openbare ruimten, mobiliteit en verkiezingen; waarbij gemeenten de verplichting
krijgen deze toegankelijk te maken, het zogenaamde inclusiebeleid.
● 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 VNverdrag;
Overwegende dat:
● De doelgroep (mensen met een beperking en hun organisaties) betrokken moeten
worden bij het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda;
● Er in Eindhoven (regio) al goede voorbeelden zijn van inclusief beleid b.v. op het
gebied van realisatie van een Integraal Toegankelijk Openbaar Toilet (ITO),
toegankelijkheid gebouwen, handboek verbeteren openbare ruimte, toegankelijke
scholen en gehandicaptensport; maar dat het altijd beter kan.
● Het verplicht is voor gemeenten een Inclusie Agenda op te stellen.
● In de beantwoording van de raadsvragen (gesteld door CU in februari 2015) wordt
gesteld dat een inclusieve samenleving een van de uitgangspunten is van het beleid
van WijEindhoven. Er bij ons geen concreet plan van aanpak hierover bekend is.
Verzoekt het college om:
1. Zo snel mogelijk met de doelgroepen en hun organisaties in overleg te gaan over het
opstellen van een Eindhovense Inclusie Agenda en stel de vraag aan de betrokken
doelgroepen 'of zij vinden dat in Eindhoven alles goed is geregeld en werkelijk als
inclusief ervaren' te denken valt aan organisaties zoals oa. Stichting PGE,
Cliëntenraad SZ, Participatiecommissie, ouderenbonden, Stichting Zet.
2. Hierbij goed (toegankelijkheids) knelpunten, wettelijke plichten, financiële middelen
en bestaande goede voorbeelden te inventariseren, een zogenaamde nulmeting te
verrichten. Wat is de Eindhovense situatie ten aanzien van de werkelijke participatie
van mensen met een beperking.
3. De raad te informeren over de concretisering van de ‘vervolgstappen’ zoals die
genoemd worden bij beantwoording van de eerder gestelde raadsvragen.
4. Daarbij mee te nemen wat de gevolgen zijn voor het huidige beleid in het sociaal
domein.

5. De raad te informeren wat de financiele gevolgen zijn van de ratificatie van het
VNverdrag voor de gemeente Eindhoven.
6. De raad in het derde kwartaal van 2016 een voorstel te doen voor een Eindhovense
Inclusie Agenda.
En gaat over tot de orde van de dag,
Ellen Schoumacher, fractielid PvdA Eindhoven

