
 

 

Motie aanpak VN-verdrag 

--- gehandicapten 
Publicatiedatum: 1 jul. 2019 

MOTIE “Plan van Aanpak uitvoering VN-verdrag inzake rechten van personen met 

een handicap” 

 

De gemeenteraad van Vlissingen in vergadering bijeen op 28 juni 2019 

 

Overwegende dat: 

- In januari 2016 de SGP- en D66-fracties in de Tweede Kamer een amendement 

hebben ingediend bij het besluit “Uitvoering van het op 13 december 2006 te New 

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

handicap” (Trb. 2007, 169) en dit amendement is aangenomen 

- In artikel 8b van het in de Tweede Kamer aangenomen besluit staat “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 (Trb. 2007, 

169), 

- Een Plan van Aanpak tot uitvoering van die VN-verdrag nog niet ter vaststelling 

aan de raad is aangeboden, 

- Het college vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving, 

- De gemeente 0,5 fte extra beschikbaar stelt om te komen tot een Lokale Inclusie 

Agenda, 

 

Is van mening dat: 

- Een geamendeerd besluit van de Tweede Kamer niet door het college kan/mag 

worden genegeerd, 

- Een Lokale Inclusie Agenda met Plan van Aanpak tot uitvoering van het 

bovengenoemde VN-verdrag het beste tot stand komt als mensen met een 

beperking en hun vertegenwoordigende organisaties worden betrokken bij het 



 

 

opstellen daarvan, 

 

Draagt het college op: 

- Samen met mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende 

organisaties te komen tot een Lokale Inclusie Agenda en het opstellen van een 

Plan van Aanpak tot uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap, 

- Hiervoor onder meer 

1) De WMO-adviesraad uit te nodigen 

2) De Provinciale Chronisch Zieken- en Gehandicaptenorganisatie Zeeland uit te 

nodigen 

3) Een lokaal Gehandicaptenplatform uit te nodigen 

4) Lokale/regionale ambassadeurs van het VN-verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap uit te nodigen, 

- De extra 0,5 fte hiervoor in te zetten, 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

  

 


