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In januari van dit jaar nam de Tweede Kamer belangrijke besluiten voor mensen met een 
beperking, aandoening of ziekte. Niet alleen stemde de Kamer in met de ratificatie van het 
VN-verdrag voor Rechten van Mensen met een Beperking, maar de Kamer durfde nog 
verder te gaan en nam een voorstel aan, waardoor de plicht tot toegankelijkheid wettelijk is 
vastgelegd. Toegankelijkheid is de ‘norm’ en ontoegankelijkheid de uitzondering. 
De CU en de PvdA waren samen met o.a. het CDA verantwoordelijk voor deze 
koerswijziging.  
 
Vorige week heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met deze nieuwe wet die per 1 januari 
a.s. van kracht zal zijn. De gemeenten zullen voor de uitvoering een belangrijke partner zal 
zijn. Discussie over het verplichte, wettelijke karakter heeft duidelijk gemaakt dat een en 
ander verstrekkende gevolgen heeft. Daarom pleiten de indieners voor een geleidelijke 
invoering. Maar hoe eerder onze gemeente van starts gaat hoe beter het is.  
 
Stadskanaal heeft mensen met een beperking altijd een warm hart toe gedragen. We hoeven 
maar te denken aan de Nelli Cooman games die al weer voor de 19de keer in onze gemeente 
worden georganiseerd. Maar ook op andere vlakken is er veel aandacht voor onze 
gehandicapte inwoners. Er is echter nog veel te doen alvorens ‘toegankelijkheid’ de 
normaalste zaak van de wereld is. Graag willen wij voorop blijven lopen en vinden het 
verstandig dat de gemeente reeds nu voorbereidingen treft. 
 
Wij roepen daarom met deze motie de gemeente Stadskanaal op om werk te maken van de 
implementatie van het VN-verdrag en daarover in gesprek te gaan met de doelgroep en hun 
organisaties. Dit vraagt om een zorgvuldig proces. Wij vragen het college een startnotie op te 
stellen, waarin tenminste (toegankelijkheids)knelpunten, wettelijke plichten, financiële kaders 
en middelen zijn opgenomen. Wij denken daarbij ook de bestaande goede voorbeelden in 
onze gemeente te inventariseren en voorstellen voor prioritering en planning te doen. Wij 
vragen u deze startnotitie voor 1 november 2016 aan ons voor te leggen, opdat de raad 
richting kan geven aan het opstellen van een Stadskanaalster 
Inclusie/toegankelijkheidsagenda. 
 

 
 


