Memo

Datum:
Aan:
Van:
Onderwerp:

23 mei 2019
Raad gemeente Den Helder
College van Burgemeester en wethouders
Preadvies op initiatiefvoorstel tot het verbeteren van de toegankelijkheid van Den Helder voor mensen
met
een functiebeperking.Toegankelijkheid gehandicapten - Inclusieve samenleving - Rapport
functiebeperking.
GroenLinks

Inleiding
De fractie van GroenLinks heeft een initiatiefvoorstel aangeboden voor het verbeteren van de
toegankelijkheid van Den Helder voor mensen met een functiebeperking. Met het initiatiefvoorstel
stimuleert de bewustwording en praktisch handelen over toegankelijkheid en een inclusieve samenleving.
Een inclusieve samenleving onderkent de problematiek en werkt aan het opheffen van belemmeringen
voor achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige mogelijkheden, rechten en plichten. De
hindernissen die gehandicapten in hun dagelijks leven ondervinden, belemmeren hen in het participeren in
de maatschappij op de gebieden van recreatie, arbeid, wonen en onderwijs. Hindernissen kunnen fysiek
zijn, maar ook sociaal of een gebrek aan heldere informatie.
In juli 2016 is het ‘VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ van kracht geworden.
Dat is een belangrijke stap in de continue opgave om participatiedrempels in de Nederlandse samenleving
weg te nemen en er voor te zorgen dat mensen met een beperking gewoon mee kunnen doen.
De fractie van GroenLinks heeft samen met Helderse gehandicapten een onderzoek gedaan naar de
toegankelijkheid in Den Helder voor mensen met een functiebeperking, met het accent op recreatie en vrije
tijd. Het initiatiefvoorstel is een vervolg op de aanbevelingen en het stappenplan uit het rapport ‘Hoe
toegankelijk is Den Helder? SLECHT!’, gebaseerd op:
• nulmeting van de Helderse toegankelijkheid v.w.b. recreatie
• basis voor het aansluiten bij het Verenigde Naties Verdrag voor de Rechten van de Gehandicapten,
‘de Inclusieve Samenleving’.
Onder verwijzing naar artikel 33, lid 2 van het Reglement van orde treft u onderstaan de wensen en
bedenkingen op het initiatief voorstel aan..
Aanbevelingen:

• aanpassen vergunningenbeleid:
Het Bouwbesluit 2012 stelt regels met betrekking tot de eisen waaraan gebouwen dienen te
voldoen. Dit betreft nieuwbouw. Bestaande gebouwen hoeven niet te worden aangepast. Het is de
gemeenteraad niet toegestaan om in een bestemmingsplan of in de bouwverordening strengere
eisen op te nemen dan in het Bouwbesluit is voorzien
• aanpassen bouwverordening en exploitatievergunning:
Voor de exploitatievergunningen gelden nu de regels zoals deze zijn opgenomen in de APV. Voor
de toegankelijkheid is niets geregeld. Voor de toegankelijkheid van gebouwen geldt het
Bouwbesluit en voor de horeca gelden daar bovenop nog de inrichtingseisen van de Drank&
Horecawet. Ook hier is het de gemeenteraad niet toegestaan om strengere eisen te stellen dan is
geregeld door de landelijke wetgever. Op gemeentelijk niveau kunnen geen regels tot
toegankelijkheid gesteld worden die ertoe kan leiden dat een omgevingsvergunning,
evenementenvergunning of een exploitatievergunning kan worden
geweigerd.
Wel kan bij de aanvraag van een:
 bouwvergunning het vergroten van de bewustwording worden gestimuleerd door actief aandacht
te vragen voor de toegankelijkheid voor gehandicapten naar en in het bouwwerk

vergunning voor recreatieve activiteiten het vergroten van de bewustwording worden
gestimuleerd door actief aandacht te vragen voor de toegankelijkheid voor gehandicapten naar
en op het recreatieterrein .
 gesubsidieerde evenement voorschriften worden opgenomen voor toegankelijkheid naar en van
het evenement en ruimte reserveren vooraan voor rolstoelgebruikers
• bestemmen deel WMO-gelden voor algemene voorzieningen:
Onderzoek naar het verder ontwikkelen van algemene voorzieningen en daarbij betrekken of een
gedeelte van de WMO-gelden bestemd kan worden voor algemene voorzieningen die de inclusie
bevorderen
• aanmoedigingssubsidie voor ondernemers en organisaties om hun pand toegankelijk(er) te maken:
Het vergroten van de bewustwording bij ondernemers en organisaties van hun eigen
verantwoordelijkheid voor de inclusieve de inclusieve samenleving
• betrek ervaringsdeskundigen erbij.


Stappenplan:
• een bedrag in de begroting opnemen:
Onderzoek naar het verder ontwikkelen van algemene voorzieningen en daarbij betrekken of een
gedeelte van de WMO-gelden bestemd kan worden voor algemene voorzieningen die de inclusie
bevorderen
• op elk beleidsterrein een ambtenaar/ambassadeur aanwijzen:
• instellen brede werkgroep:
Het instellen van een brede werkgroep op initiatief van de Adviesraad Sociaal Domein, met een
vertegenwoordiging van professionele organisaties/instellingen, ervaringsdeskundigen en waarin
de gemeente vertegenwoordigd is met een ambassadeurs van de diverse disciplines, met als doel:
 .formuleren doelen en stellen van prioriteiten en het op interactieve wijze opstellen van de
Lokale Inclusie Agenda
 organiseren werkconferentie
 thema-avond(en)
 onderzoek ontwikkelen algemene voorzieningen en daarbij betrekken of een gedeelte van de
WMO-gelden bestemd kan worden voor algemene voorzieningen die de inclusie bevorderen
 het betrekken van ervaringsdeskundigen bij de (her)inrichting van de openbare ruimte

