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Onderwerp

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Voorstel

In te stemmen met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief Motie VN-verdrag inzake de
rechten van personen met een handicap.

Inleiding

Op 7 november 2018 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt
opgedragen de raad inzicht te geven in de reeds genomen maatregelen om de
toegankelijkheid van voorzieningen te verbeteren en bij nieuw te nemen maatregelen uit
te gaan van zowel fysieke als sociale toegankelijkheid, waaronder de toegang tot
informatie.

Beoogd effect/doel

De raad informeren over de reeds genomen maatregelen voor het verbeteren van de
toegankelijkheid voor personen met een handicap.

Argumenten

De rapportage over de voortgang verschaft inzicht in de maatregelen die zijn getroffen om
de fysieke toegankelijkheid van voorzieningen te verbeteren. De belangrijkste partner bij
het werken aan een inclusieve samenleving zijn de mensen om wie het gaat. Bij nieuw te
nemen maatregelen vindt derhalve afstemming met de Stichting Toegankelijk Weert
plaats.
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Bij uitbreiding van de maatregelen op de diverse terreinen dient reken¡ng gehouden te
worden met het brede spectrum aan beperkingen waar personen mee geconfronteerd
worden. De Stichting Toegankelijk Weert wil hierin een actieve rol spelen maar heeft
claarvoor op dit moment nog onvoldoende geschikte capaciteit,

Flnanclële, personele en juridische gevolgen

Geen.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

Middels bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief wordt uitvoering gegeven aan de motie
die op 7 november 2018 is aangenomen.

Commu nicatie/ participatie

Door middel van bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief wordt de raad geinformeerd.

Overleg gevoerd met

Intern:

Frank van Beeck, teamleider Torg en Participatie.

Extern:

Esther van de Bor, voorzitter Stichting Toegankelijk Weert.

Bijlagen:

1. Overzicht reeds genomen maatregelen
2, Concept raadsinformatiebrief
3. Motie D66
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