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Datum: 19-06-2018

Gemeente

oosenR daal Raadsmededeling

Zaaknummer: t39372
Van: het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Koenraad

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: GabrielJas, Desiree Bax, Wes ey Sne ers

Onderwerp: Uitvoering motie'Roosendaal Toegankelijk voor iedereen'

Bijlage:

Kennisnemen van
De stappen die zijn ondernomen in het uitvoeren van de motie 'Roosendaal Toegankelijk voor
iedereen'.

lnleiding
Op 30 november 20L7 nam de raad de motie "Maak Roosendaal toegankelijk voor iedereen' aan. Zij

draagt het college daarbij op:

1. Aan de slag te gaan met het VN-Verdrag door in het voorjaar van 2018 te komen met een overzicht

van wat we al doen op dit vlak gekoppeld aan een actieplan waarin door middel van speerpunten en

thema's prioriteiten worden aangegeven over de wijze waarop Roosendaal de komende jaren

expliciet uitvoering geeft aan het VN-Verdrag.

2. Vanaf 1 juni 2018 in de zich daarvoor lenende nota's en raadsvoorstellen tijdelijk voor een periode

van 3 jaar een paragraaf inclusief beleid' op te nemen.

I nformatie/kernboodschap
Het college is aan de slag gegaan met de uitvoering van de motie. Hierna wordt aangegeven op welke

manier de motie is opgepakt en hoe deze verder wordt uitgewerkt.

7 Creëren von lnterne bewustwording

Binnen de ambtelijke organisatie is gestart aan beleidsmakers, binnen het sociaal en ruimtelijk

domein, een toelichting te geven op het Verdrag. Daarbij was ook het ROGEP aanwezig. Kern van de

voorlichting was de reikwijdte van het verdrag in relatie tot de gemeentelijke taken.

Verder is actief gezocht naar interne ambassadeurs die het Verdrag uitdragen binnen en buiten de

organisatie. Deze zijn gevonden in onder andere de webmaster, projectleider Stadskantoor en de

adviseur verkeer en mobiliteit.

Het aantal ambassadeurs breiden we verder uit. Doel is dat uiteindelijk alle ambtenaren bij de

uitvoering van hun taken rekening houden met (de inclusie van) mensen met een beperking.



2 poragroof inclusief beleid

ln de zich daarvoor lenende nota's zullen wij een paragraaf inclusief beleid opnemen

3 Organiseren von de spiegel von buiten

Het VN-verdrag draagt op om de doelgroep (of vertegenwoordigers daarvan) te betrekken bij de

implementatie van het verdrag. Met de volgende organisaties zijn gesprekken gevoerd over hun

specifieke behoeften van hun doelgroep en over de bijdrage die zíj willen leveren in de verdere

implementatie van het VN-verdrag:

ROGEP (Roosendaals Gehandicapten Platform)

Visio (ondersteuning voor mensen met een visuele beperking)

Hoormij (ondersteuning voor mensen met gehooraandoening of taalontwikkelingsstoornis)

GGZWNB (erva ringsdeskundigen)

Mytylschool (School voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor

lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen tot 18 jaar.)

Adviesraad sociaal domein

Met de volgende organisaties staan gesprekken gepland.

- Leerlingenraad en ouderpanel Mytylschool

- SDW (zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking)

De bovengenoemde organisaties hebben allen aangeven betrokken te willen zijn bij de implementatie

van het VN-verdrag. Wij sluiten niet uit dat er gedurende de implementatie nog andere organisaties

of personen aanhaken.

4 Uitvoeren von een Quickscon

Om een overzicht te maken van de mate waarin de Gemeente Roosendaal nu al bezig is met thema's

die een relatie hebben met VN-verdrag wordt gebruik gemaakt van de door Stichting Zet ontwikkelde

quickscan. De onderwerpen in deze quickscan raken bijna alle beleidsterreinen en uitvoerende taken

van een gemeente. De quickscan is nog niet afgerond. We verwachten de uitkomsten van deze

quickscan in het najaar met u te delen.

5 Accenten voor de komende iaren

Het CBS heeft becijferd dat het VN-verdrag rechtstreeks betrekking heeft op ruim 2.000.000

Nederlanders. Voor Roosendaal betekent dit zo'n 10.000 inwoners. De reikwijdte van het VN-verdrag

is dermate groot dat wij het opstellen van een actieplan voor komende jaren zorgvuldig en in

gezamenlijkheid met u als raad en de vertegenwoordigers van de doelgroep(en) willen vormgeven.

Wij stellen u voor om op L4 november tijdens een speciale raadsinformatieavond met aanwezigheid

van vertegenwoordigers van de doelgroep(en) op basis van de resultaten van de quickscan accenten

te zetten voor de komende jaren.



5 Vliegwielprojecten

Los van de accenten die we gezamenlijk in november gaan zetten, hebben wij een drietal
projecten/thema's benoemd die we als vliegwiel gebruiken voor de bredere implementatie van het

VN-verdrag. Dat betekent dat we deze projecten gebruiken om ervaring op te doen met het

waarborgen/ontwikkelen van een toegankelijke omgeving, zowel binnen een gebouw als in een nieuw

in te richten stedelijke ruimte en een bestaande recreatieve omgeving.

5.1 Renovatie Stadskantoor

Het stadskantoor is het huis van de gemeente. Een goede toegankelijkheid van het Stadskantoor voor
mensen met een beperking is een eis die wordt meegenomen in de renovatie. Hierbij hebben we de

íntentie om een plek te creeiren die toegankelijkheid ademt in zowel de fysieke inrichting als in de

dienstverlening van onze medewerkers.

De 'spiegel van buiten' met belangenbehartigers krijgt een rol bij opstellen van het programma van

eisen en zal gedurende het renovatietraject betrokken blijven bij keuzes die de toegankelijkheid van

het gebouw raken.

5.2 Ontwikkeling Stadsoevers

De inrichting van een compleet nieuw Stadsdeel is een kans om toegankelijkheid en inclusiviteit vanaf

de tekentafel mee te nemen. We beogen een traject waarbij we samen met vertegenwoordigers uit
de doelgroepen (spiegel van buiten) afstemmen hoe en waar binnen Stadsoevers toegankelijkheid
(binnen de financiële en ruimtelijke kaders) geoptimaliseerd wordt voor alle Roosendalers.

5.3 Toegankelijkheid natuurgebied Visdonk

De natuur biedt plekken om te ontspannen, om dingen te beleven, om van te leren. Actief door
bijvoorbeeld de natuurlijke ruimte te gebruiken voor sport en bewegen, en passief door er simpelweg

te zijn. Daarmee draag de natuur bij aan een gezonde leefstijl. De natuur houdt echter vanuit haar

aard geen rekening met toegankelijkheid. De mens kan dat wel als het gaat om de ontsluiting van

natuurgebieden. Hoe maken we onze natuur(gebieden) toegankelijk voor iedereen.

Visdonk zien wij als de ideale plek om te leren en te ervaren hoe we invulling kunnen geven aan het

begrip "inclusiviteit' in een natuurgebied. Visdonk, een van de Brabantse natuurpoorten, biedt naast

natuur ook de educatieve component van het MEC, de nabijheid van zorgcomplex Sterrenbos en het

naburige sportcomplex Vierhoeven met haar verenigingen.

Consequenties
De motie draagt het college op in het voorjaar met een overzicht te komen van wat we al doen op dit
vlak gekoppeld aan een actieplan waarin door middel van speerpunten en thema's prioriteiten

worden aangegeven over de wijze waarop Roosendaal de komende jaren expliciet uitvoering geeft

aan het VN-verdrag. De door u gestelde termijn is niet gehaald. Het overzicht ontvangt u in het najaar

De accenten (speerpunten en thema's) voor de komende jaren zetten wij graag samen met u en de

betrokken vertegenwoordígers van de doelgroep(en) in een bijeenkomst op 14 november.

Vooralsnog gaan we er vanuit dat de dekking voor aanpassingen, ontwikkelingen op het gebied van
toegankelijkheid te vinden is binnen de bestaande budgetten.



Communicatie
Communicatie over het VN-verdrag is op dit moment ondersteunend aan het proces van interne

bewustwording.

Vervolg(procedure)
ln het najaar ontvangt u de uitkomsten van de quickscan (overzicht van wat we al wel en niet doen op

het vlak van het VN-verdrag).
Wij wi¡en samen met de raad en vertegenwoordigers van de doelgroep op 14 november tijdens een

raadsinformatieavond accenten leggen voor de komende jaren. U ontvangt via de griffie een voorstel

voor deze raadsinformatieavond.

Bijlagen
geen

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoend te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van al,
De


