
 

 

 

 

MOTIE VOORJAARSNOTA  M2 
 

 

Onderwerp: VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 

 

Sectie voorjaarsnota: Leven - Breed sociaal domein (1.1 pag 11) 

 

Status: Aangenomen. 

 

De raad van de gemeente Venray in vergadering bijeen op 2 juli 2019;   

 

Constaterende dat: 

•  Nederland in 2007 het “Verdrag inzake de rechten personen met een handicap”, 

opgesteld door de Verenigde Naties heeft ondertekend; 

• De Tweede en Eerste Kamer het juli 2016 hebben geratificeerd, waarmee het 

kracht van wet krijgt; 

• Op 21 januari 2016 het amendement van, Van der Staaij, Bergkamp in de Tweede 

Kamer is aangenomen waarin exact voorgeschreven staat: de verplichting voor 

iedere gemeente tot het opstellen van een Inclusie Agenda, tevens is daarmee 

een drietal wetswijzigingen vastgesteld:  

  

1. wetswijziging van de Wmo: “…. uitvoering te geven aan het op 13 december 2006 te 

New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap ..”  

2. wetswijziging van de Jeugdwet: “… hoe 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…”  

3. Wetswijziging van de Participatiewet: “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..” 

 

Overwegende dat:  

•  de gemeenteraad van Venray op 17 mei 2016 in een motie het college al heeft 

opgeroepen werk te maken van VN-verdrag;  

• mensen met een beperking in Venray zich in vele gevallen nog steeds in een 

achtergestelde positie bevinden; 

• de gemeente Venray nog steeds niet voldoet aan de wettelijke verplichting om 

een Inclusie Agenda vast gesteld te hebben. 

 

Gehoord de beraadslagingen, gelet op artikel 32 van het Reglement van Orde; 

 

Van mening zijnde dat: 

 de gemeente Venray als overheidsinstantie zich zeker aan de wettelijke 

verplichtingen moet houden; 

 de gemeente Venray als overheidsinstantie het goede voorbeeld moet geven 

zodat bedrijven gestimuleerd worden dit voorbeeld te volgen.  

 

 

Roept het college op: 

Om voor 1 januari 2020 een Inclusie Agenda voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

 



 

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

VENRAY Lokaal 

Stemverhouding. 

Voor: CDA, D66, Samenwerking Venray, VVD, PvdA, VENRAY Lokaal, 

ProVenray. 

Tegen: (geen). 


