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Onderwerp 

Afdoening motie Meer aandacht in raadsvoorstellen voor mensen met 

een beperking 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van de brief van de wethouder ZJV, mevrouw Parbhudayal inzake 

Vanzelfsprekend toegankelijk; agenda voor een toegankelijk Den Haag 2020-2022 (RIS306630) op 25 

maart 2021 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie N1 ‘Meer aandacht in 

raadsvoorstellen voor mensen met een beperking’ aangenomen. Hierbij informeert het college de raad 

over de afdoening van de motie.  

 

Constaterende, dat: 

• Den Haag een inclusieve stad wil zijn waar iedereen gelijkwaardig en zelfstandig mee kan 

doen; 

• in gemeentelijke plannen niet altijd rekening wordt gehouden met mensen met een beperking; 

• soms na uitvoering van werkzaamheden geconcludeerd wordt dat zaken beter hadden kunnen 

worden uitgevoerd, zoals de herinrichting van de Stationsweg waar lage trottoirbanden niet op 

elkaar aansluiten; 

 

Overwegende, dat: 

• in raadsvoorstellen niet inzichtelijk is wat de effecten van het besluit zijn voor mensen met een 

beperking; 

• de wethouder ZJV in de commissievergadering van 18 maart jl. heeft aangegeven dit wel mee te 

nemen naar het college om te kijken wat men er daar van vindt; 

 

Van mening, dat: 

• gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en toegankelijkheid zo belangrijk zijn, dat bij ieder 

raadsvoorstel daarover nagedacht moet worden; 

 

verzoekt het college: 

• in relevante raadsvoorstellen, zoals voorstellen die de fysieke ruimte, leefomgeving en de 

dienstverlening raken, aan te geven hoe rekening is gehouden met mensen met een beperking en 

hoe invulling is gegeven aan de realisatie van een inclusieve stad, 
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Met de Agenda ‘Vanzelfsprekend toegankelijk’ is uitwerking gegeven aan het VN-verdrag Handicap. 

Hierbij gaat het niet alleen om toegankelijkheid in de fysieke leefomgeving, maar ook om sociale en 

digitale toegankelijkheid. De drie vormen van toegankelijkheid worden in de agenda uitgewerkt in 

acties binnen zes ambities. De uitvoering van deze acties zijn bij de betreffende diensten binnen de 

gemeente belegd en worden daarmee ook meegenomen in de relevante raadsvoorstellen. Verder is de 

meerjarige bewustwordingscampagne niet alleen gericht op inwoners en bezoekers van Den Haag, 

maar wordt er ook binnen het stadhuis regelmatig gecommuniceerd over toegankelijkheid. 

 

Verder ziet de coördinerend wethouder Toegankelijkheid toe op de uitvoering van de 

toegankelijkheidsagenda op alle beleidsterreinen.  

 

In de gemeenteraadsvergadering van 25 maart 2021 is ook de motie ‘Veranker Toegankelijkheid in 

Programma-rekening, en -begroting’ (RIS 308327) aangenomen. De motie roept op om te 

onderzoeken hoe in de programmabegroting en de jaarrekening, per programma, kan worden 

aangegeven wat op het gebied van toegankelijkheid is gerealiseerd. Dit draagt ook bij aan de benodigde 

bewustwording van het thema toegankelijkheid. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


