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Geachte College, 
 
Deze brief wordt u aangeboden door de voorzitter van de Raad voor Sociaal Domein Duiven, de heer 
J.P.M. Seijsener en door de heer J.W. Egtberts, ambassadeur van het VN-verdrag en voorzitter van de 
Stichting Gehandicaptenraad Duiven. 
 
De reden voor deze brief is dat de Raad voor Sociaal Domein Duiven en Gehandicaptenraad de taak 
hebben om toe te zien op de juiste implementatie van het VN-verdrag in de gemeente Duiven. Deze 
brief moet dan ook beschouwd worden als een ongevraagd advies vanuit de Raad voor Sociaal 
Domein Duiven. 
 
Op 28 maart 2017 heeft de toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
drs. M.J. van Rijn, aan de Tweede Kamer het implementatieplan van het VN-verdrag inzake de 
‘Rechten van personen met een handicap’ aangeboden. Het implementatieplan is een gezamenlijke 
aanpak van de bestuurlijke partners, VNG, VNO-NCW en MKB-Nederland en de Alliantie. 
 
Op 26 juni 2017 is er door het Team Welzijn, Veiligheid en Milieu een memo met informatie over het 
verdrag inzake de ‘Rechten van personen met een handicap’ aan het College gezonden. Op 
21 juni 2018 is er door het College van B&W een kennisgeving inzake dit verdrag aan de 
Gemeenteraad gezonden. 

 

Op 26 juni 2018 kregen wij als Raad voor Sociaal Domein Duiven van Hinke van den Hoeven een e-

mail waarin het volgende staat 

“Beide raden en de gemeente hebben in het (nabije) verleden met elkaar gesproken over de 

toegankelijkheidsscan van de gemeentelijke gebouwen en/ of de implementatie van het VN-verdrag 

inzake de rechten van personen met een handicap. Daarbij is afgesproken dat de gemeente u op de 

hoogte houdt van de voortgang. [---]”
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In het overleg van 21 augustus 2018 hebben wij ons ongenoegen nogmaals uitgesproken over de 
gang van zaken en benadrukt dat het VN-verdrag een zeer brede scope heeft. Voorbeelden van 
maatschappelijke velden waarop het verdrag betrekking heeft, zijn: 

• arbeid 

• participatie 

• onderwijs 

• verkeer en vervoer 

• wonen 

• toegankelijkheid 

• bewustwording 

• zorg 

• ondersteuning 

• cultuur/vrije tijd 

• sport en horeca 
en dus niet de beperkte onderwerpen waarvan tot op heden door de 
beleidsambtenaar wordt uitgegaan. 

Vanaf 15 december 2016 heeft de Raad voor Sociaal Domein Duiven (toen nog WMO-raad) 
regelmatig in reguliere overleggen gevraagd om een Plan van Aanpak voor de implementatie van het 
VN-verdrag inzake de ‘Rechten van personen met een handicap’. 
 
Ook binnen de Stichting Gehandicaptenraad Duiven is vanaf de formele inwerkingtreding van het VN-
verdrag met het College en de ambtelijke organisatie overleg gevoerd. Dit heeft er onder andere toe 
geleid dat er, samen met een werkgroep van de Gehandicaptenraad, een inventarisatie is gemaakt 
van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en - waar nodig - reeds grotendeels actie is 
ondernomen om de fysieke toegankelijkheid te verbeteren. Verder heeft de voorzitter van de 
Stichting Gehandicaptenraad Duiven input geleverd voor de memo van 26 juni 2017. 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven is het met de voorzitter van de Stichting Gehandicaptenraad 
Duiven, tevens ambassadeur van het VN-verdrag, van mening dat implementatie van het VN-verdrag 
te smal, te langzaam en te versnipperd aangepakt wordt, zonder enige duidelijke regie of structuur, 
laat staan beleid. 
 
Wij stellen vast, dat er al wel een aantal zaken in werking zijn gezet, maar dat dit incidenteel gebeurt 
en niet planmatig en gestructureerd. Daarom verzoeken wij u om op korte termijn een Plan van 
Aanpak op te stellen met daarin een tijdpad waarbij vermeld wordt op welke momenten bepaalde 
zaken gerealiseerd zullen worden. 
 

 
Met vriendelijke groeten, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven  Stichting Gehandicaptenraad Duiven 
 

       
J.P.M. Seijsener     J.W. Egtberts 
Voorzitter     Voorzitter en ambassadeur van het VN-verdrag 
 
 


