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burgemeester en wethouders,

Motie VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap
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Geachte raadsleden,

Op 7 november 2018 heeft u ons opgedragen inzicht te geven in de reeds genomen
maatregelen om de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een handicap te
verbeteren. Door middel van deze brief informeren wij u over deze maatregelen.

VN-verdrag
Sinds juli 2016 is in Nederland hetVN verdrag van kracht. In ditverdrag staat dat
iedereen gewoon moet kunnen meedoen in de samenleving. Om dit te bereiken stelt het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een aanpak voor die is gebaseerd
op een zevental actielijnen. Meer bewustwording creëren overdrempels waar mensen met
een beperking tegenaan lopen is een algemene prioriteit in alle actielijnen.

Overzicht reeds genomen maatregelen
In hei overzicht van de maatregelen om de toegankelijkheid voor mensen met een
beperking te verbeteren hebben wij aansluiting gezocht bij de actielijnen uit het
programma 'Onbeperkt meedoen'van het Ministerie van VWS. In de bijlage bij deze brief
treft u het overzicht aan waar in de motie van 7 november 2018 om is gevraagd.

Aanpak
Op een aantal onderdelen zijn er al resultaten geboekt. Een substantiële verbetering
realiseren voor mensen met een beperking vraagt echter om een andere manier van
denken en doen bij overheden, bedrijven en organisaties. Dit geldt ook voor onze eigen
organisatie. De Stichting Toegankelijk Weert is bereid om haar kennis op dit vlak te delen.

Tot slot
De maatregelen die in gang zijn gezet worden gecontinueerd. Daarnaast zullen wij in
overleg met de Stichting Toegankelijk Weert een aantal activiteiten organiseren ter
bevordering van de bewustwording binnen de eigen organisatie.
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