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Inspraaknotitie inzake VVD- motie “toegankelijkheid” 

 
Datum  : 12-10-2017. 
Plaats  : Oude Raadhuis te Roosendaal. 
 
 
 
35 jaar geleden heeft de gemeente Roosendaal de aanzet gegeven tot oprichting van het 
Roosendaals Gehandicapten Platform, in de volksmond al snel het “RoGeP” genoemd. 
 
Het doel was het scheppen van een vertegenwoordiging en belangenbehartiger van alle destijds in 
Roosendaal actieve gehandicaptenverenigingen jegens de gemeente. 
 
In al die jaren heeft het “RoGeP” zich ontwikkeld van belangenbehartiger tot bewaker van de 
toegankelijkheid voor mensen met een beperking van de openbare ruimte en alle daaraan grenzende 
bebouwing, evenementen, instituties enzovoort, in de breedste zin van het woord. 
 
De voor deze taak benodigde kennis en ervaring heeft het “RoGeP” zich eigen gemaakt en op basis 
daarvan voert zij haar werkzaamheden uit. Hierbij kunnen onder andere de volgende resultaten 
genoemd worden: 

• Het beoordelen van en initiëren tot verbeteringen van het Roosendaalse winkelbestand. 

• De huidige actie rondom illegaal parkeren op mindervalidenplaatsen. 

• De verbeteringen van de toegankelijkheid van stemlokalen. 

• De tekortkomingen aan de bushaltes in Roosendaal zijn in kaart gebracht en aanpassingen 
worden uitgevoerd. 

• Alle verbeterplannen, renovaties en nieuwe initiatieven binnen de dienst Beheer van de 
gemeente worden wekelijks door het “RoGeP” gescreend en verbeteringen worden 
aangedragen. 

U begrijpt dat deze opsomming niet uitputtend is. 
 
Hoewel het “RoGeP” met veel enthousiasme en inzet haar taken uitvoert, werd zij in het verleden 
geconfronteerd met het feit dat er onvoldoende juridische basis lag onder haar werkzaamheden om 
aangedragen verbeteringen ook daadwerkelijk door te drukken. Met andere woorden: alles wat het 
“RoGeP” aandraagt heeft voor de betrokken partijen een vrijblijvend karakter waar zij zonder sancties 
van kunnen afwijken en daadwerkelijk ook afweken. 
 
Sinds 1 januari van dit jaar is het “VN-verdrag voor gehandicapten en chronisch zieken” in werking 
getreden. Hierin is geregeld dat mensen met een beperking onbelemmerd toegang dienen te krijgen 
tot alle maatschappelijke voorzieningen en dienstverlening op dezelfde wijze als de overige valide 
medeburgers. 
 
Bij de totstandkoming van de hiervoor noodzakelijke aanpassingen hebben gemeentes een zeer 
belangrijke rol gekregen. Deze wordt nog versterkt door het tevens aangenomen amendement van 
Van der Staay en Bergkamp, waarin onder andere aan de gemeenten de verplichting wordt opgelegd 
om, ik citeer, “De gemeenteraad stelt periodiek een plan vast omtrent de wijze waarop het College 
uitvoering zal geven aan het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap”. 
En in de toelichting daarop wordt onder andere gesteld: “Dit amendement regelt daarom dat 
gemeenten in de periodiek vast te stellen plannen [….] beschrijven hoe zij op basis van de lokale 
kenmerken willen werken aan de implementatie van het VN-verdrag”. 
 
Het zal u niet verbazen dat “RoGeP” reeds ver vóór de datum van inwerkingtreding bezig is om het 
College te wijzen op haar verplichtingen na 1 januari. Ook diverse vragen van uw raad wijzen sinds 
die datum op het inwerking getreden verdrag. 
 
Tot onze spijt moeten wij uit de correspondentie met het College en uit de antwoorden op de 
raadsvragen constateren dat het gemeentebestuur zich onvoldoende bewust is van de verplichtingen 
die haar vanuit de wetgeving is opgelegd. Het College voert aan dat zij al voldoende uitvoering geeft 



 
2 

 

aan dit verdrag maar daarbij wijzen zij expliciet naar het “RoGeP”: een groep goedwillende en ter zake 
deskundige vrijwilligers, echter zeer kwetsbaar in haar continuïteit.  
 
DAT GEEFT GEEN PAS! 
 
Op 21 september jongstleden heeft het “RoGeP” een gesprek gehad met de wethouders Schenk en 
Van Poppel met betrekking tot de uitvoeringsverplichtingen van de gemeente in het kader van het 
verdrag. 
Tijdens dit gesprek kreeg RoGeP de bevestiging van het eerder genoemde kennishiaat van het 
College met betrekking tot het VN-verdrag. 
 
De ter tafel liggende motie van de VVD kan en zal aan een onduidelijke situatie binnen het 
gemeentelijke apparaat een einde maken. Hoewel de motie in essentie niets anders doet dan het 
College wijzen op haar verplichtingen en verantwoordelijkheden sinds 1 januari 2017, geeft deze 
motie steun en een gedegen juridische basis aan de werkzaamheden, die “RoGeP”, ik herhaal, sinds 
35 jaar verricht ter verbetering van de beoogde Inclusieve Samenleving. 
 
Uiteraard is “RoGeP” ten volle bereid haar kennis en ervaring te delen in de totstandkoming van de 
door het College op te stellen plannen. 
 
Wij besluiten deze uiteenzetting dan ook met het van harte aanbevelen van deze motie. 
 
Dankuwel. 
 
 
Bijlagen: 

• Deze inspraaknotitie. 

• Amendement Van der Staay/Bergkamp d.d. 13-01-2016. 

• Stemmingsuitslagen Tweede Kamer inzake VN-verdrag d.d. 21-01-2016. 

• Ter info: Motie Nijmegen 12-10-2016 
 

 
 
 
 


