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Geachte raadsleden,

ln juli 2017 is het VN-Verdrag voor de rechten van de mens met een beperking (handicap of
chronische ziekte)in werking getreden. Deze inwerkingtreding heeft consequenties voor
gemeenten . Deze worden verplicht periodiek een plan op te stellen, waarin wordt
vastgelegd hoe het VN-Verdrag wordt ingevoerd in het lokale domein.

Om te komen tot een periodiek plan hebben wij een plan van aanpak opgesteld, dat hierin
voorziet. Op basis van dit plan gaan wij inventariseren welke maatregelen reeds zijn
genomen en wat er nog nodig is om mensen met een beperking in staat te stellen effectief
en op voet van gelijkheid mee te doen in de samenleving.
Bij de uitvoering van dit plan worden nadrukkelijk ervaringsdeskundigen betrokken onder het
motto 'niets over ons zonder ons'. Voor mensen zonder handicap is niet goed invoelbaar
wat nodig is om de gewenste situatie te bereiken.

Over dit plan van aanpak heeft ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de
Adviesraad Sociaal Domein. De adviesraad is voor ons de primaire ingang bij het zoeken
naar ervaringsdeskundigen. Daarnaast zal le zijner tijd het op te stellen periodieke plan ter
advisering aan de adviesraad worden voorgelegd.

De uit de inventarisatie naar voren gekomen maatregelen worden ven¡verkt in een periodiek
plan op basis waarvan de uitvoering/realisatie ter hand moet worden genomen. Waar dat
logisch is, wordt een koppeling gemaakt met meerjarige onderhoudsplannen van de
gemeente.

Het is onze bedoeling het periodieke plan voor het einde van dit jaar ter vaststelling aan u
voor te leggen

Hoogachtend,
van Beemster.
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