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Motie Toegankelijke Gemeente 

De raad van Ede, in vergadering bijeen op donderdag 11 februari 2016; 

constaterende dat, 

• de Tweede Kamer recent heeft ingestemd met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap; 

• dit voor veel mensen met een beperking een hoopvolle stap is richting een toegankelijke 

samenleving; 

• dit grote gevolgen heeft voor regels rond toegankelijkheid van o.a. openbare ruimten en 
mobiliteit, waarbij gemeenten de verplichting krijgen deze toegankelijkheid voor alle inwoners 
mogelijk te maken door hiervoor beleid te maken, het zogenaamde inclusiebeleid; 

• inwoners steeds langer zelfstandig zullen blijven wonen en ook met beperking(en) in staat 
moeten zijn langer te blijven 'meedoen'; 

• gemeenten ook verplicht worden in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de 
WMO te beschrijven hoe zij willen meewerken aan de uitvoering van het VN-verdrag; 

• de doelgroep van mensen met een beperking (in de brede zin van het woord , dus fysieke, 
verstandelijke en psychiatrische beperkingen maar ook beperkingen zoals laaggeletterdheid 

enz.) en hun organisaties betrokken moeten worden bij het opstellen van het lokale beleid 
t.a.v. toegankelijkheid in een Lokale Inclusie Agenda; 

• al eerder in de raad van Ede voor verschillende aspecten aandacht is gevraagd (1); 

• algemene toegankelijkheid de norm moet worden in Ede. 
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• beleid t.a.v. algemene toegankelijkheid in Ede in een Lokale Inclusie Age~ nemen; 

• hierbij voor voorzieningen in algemene zin, niet alleen de overheid betreffende, 

(toegankelijkheids-) knelpunten, wettelijke plichten, financiële kaders, middelen en bestaande 
goede voorbeelden te inventariseren; 

• dit te doen in overleg met de doelgroep en hun organisaties; 

• de raad vóór 1 juli 2016 een voorstel te doen voor een Lokale Inclusie Agenda; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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* http://gemeenteraad.ede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/18061-1 d94c8fe-3b2a-4dfa-a277 -334ae6c18eOd.pdf 

* https://www.google.nl/search?g=Raadsvragen+GB+agenda22&ie=utf-8&oe=utf-8&gws rd=cr&ei=UIS4VgefEsjOOvT2ilgH 


