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Op 6 mei jl. ontvingen wij uw vraag met betrekking tot het gericht gehandicapten beleid. 
Onderstaand de beantwoording op de door u gestelde vraag. 

U geeft aan dat de Rekenkamercommissie in haar Jaarverslag 2019 constateert dat de 
gemeente Harlingen geen gericht gehandicaptenbeleid heeft terwijl dat op grond van het 
VN-verdrag over de verbetering van de positie van mensen met beperkingen wel vereist is. 
En vraagt zich af of deze constatering klopt en zo ja, of het college van plan om is hierin 
alsnog te voorzien en belanghebbenden de mogelijkheid tot inspraak te geven bij de 
opstelling van dit beleid. 

Het klopt dat er op dit moment nog geen gericht gehandicaptenbeleid is geformuleerd. 
In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap 
geratificeerd. Met de ratificatie van dit VN-Verdrag is aan de Jeugdwet, Wmo en 
Participatiewet de verplichting toegevoegd om in het periodiek plan op te nemen hoe de 
gemeenteraad uitvoering geeft aan het verdrag. Het 'Amendement Van der Staaij en 
Bergkamp' geeft aan dat het de voorkeur verdient dat deze periodieke plannen worden 
samengevoegd tot één integraal plan voor het hele sociaal domein (plan van aanpak Lokale 
Inclusie Agenda}. 

De doelgroep van deze Lokale Inclusie Agenda betreft mensen met een handicap die hen kan 
beperken in het meedoen in de samenleving. Het gaat zowel om lichamelijke als mentale 
(psychische en verstandelijke} beperkingen en chronische ziekten. Deze beperkingen ervaren 
mensen in al hun levensfasen; van kind, tot jongere, volwassene en oudere. 
De VNG beschrijft een inclusieve samenleving als een samenleving waarin iedereen kan 
meedoen en niemand wordt gediscrimineerd of uitgesloten. Voor mensen met een 
beperking betekent een inclusieve samenleving dat ze meedoen op voet van gelijkheid, dat 
ze regie hebben over hun eigen leven en dat ze toegang 
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hebben tot dezelfde voorzieningen en diensten als mensen zonder beperking. 

Inmiddels zijn wel de eerste stappen gezet om te komen tot een Plan van Aanpak ten 
behoeve van een Lokale Inclusie Agenda voor Harlingen. In dit Plan van Aanpak zullen de 
stappen worden vastgelegd die nodig zijn om naar een inclusieve gemeente toe te groeien. 

Op z'n vroegst in het najaar verwachten wij dit Plan van Aanpak te kunnen presenteren aan 
de Raad. Vervolgens kunnen dan de voorbereidingen worden opgepakt, zoals een eerste 
inventarisatie van alle activiteiten die er, op alle beleidsterreinen ten aanzien van inclusie, al 
zijn opgepakt binnen de gemeente Harlingen. 

In 2021 kan dan de focus worden gelegd op de inventarisatie van geconstateerde hiaten en 
knelpunten en kunnen deze vervolgens stap voor stap worden opgepakt. Om concrete 
invulling te kunnen geven aan het optimaliseren van de inclusiemogelijkheden van mensen 
met een beperking, is een beleidswens (met PM begroot bedrag) neergelegd voor 2021. 

Op deze manier kunnen wij gaandeweg voldoen aan de verplichtingen die uit het VN verdrag 
voor gemeentes zijn vastgelegd en komen tot een inclusieve Harlingse samenleving. 

Hopende u hiermee, tot zover voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groet, 
burgemee1ter ~-n wêthouders van d 

1 ,,,,.,,., 

' ~/ 

' ,,<// 
L---,,>' 

S. van den Broek 
Secretaris 
/ 

,/ 

Pagina 2 van 2 - 69483 Gemeente Harlingen 


