
 

 

 

 

 

AMENDEMENT Verdrag voor de rechten van de mens met een beperking in Veranderopgave 

Inclusie 

Overwegende dat: 

• Het Veranderprogramma Inclusie nog niet goed is uitgewerkt; 

• In het veranderprogramma de focus wordt gelegd op de wijken waaruit informatie naar 

voren moet komen; 

• Er veel verschillende uitdagingen liggen op het vlak van inclusie; 

• Het verdrag voor de rechten van de mens met een beperking verschillende domeinen 

omschrijft waarin stappen kunnen worden gezet zoals toegankelijkheid, onderwijs, 

werk/Inkomen, wonen, vrije tijd en regelgeving; 

• De gemeente in veel van die domeinen iets kan betekenen op wijkniveau maar ook op 

stadsniveau denk aan (beleid op het gebied van) toegankelijkheid van openbare gebouwen 

en de openbare ruimte; 

• Het verdrag voor de rechten van de mens met een beperking in de veranderopgave niet 

wordt benoemd; 

• Gezien de ratificatie van het verdrag het logisch is om dit als een van de uitgangspunten te 

gebruiken voor de veranderopgave. 

Besluit: 

Het doel “een integrale Inclusie-agenda Arnhem 2018-2021’ te wijzigen  

Van (oorspronkelijke tekst):  

“Deze veranderopgave heeft tot doel om vanuit een overkoepelende visie als gemeente de 

randvoorwaarden te scheppen in het publieke domein dat mensen ongeacht hun achtergrond, 

beperkingen en/of seksuele voorkeur kunnen participeren in de Arnhemse samenleving. Hierbij is het 

aan betrokkenen zelf om in de samenleving initiatieven te nemen om beperkingen voor participatie 

aan de orde te stellen en daarbij ligt de nadruk op  wat er op de schaal van de wijken nodig is. 

In (nieuwe tekst):  

“Deze veranderopgave heeft tot doel om vanuit een overkoepelende visie als gemeente de 

randvoorwaarden te scheppen in het publieke domein dat mensen ongeacht hun achtergrond, 

beperkingen en/of seksuele voorkeur kunnen participeren in de Arnhemse samenleving. Hierbij is het 

aan betrokkenen zelf en de gemeente om in de samenleving initiatieven te nemen om beperkingen 

voor participatie aan de orde te stellen. We kijken daarbij naar wat er nodig is op de schaal van de 

stad en de schaal van de wijk. Op stadniveau stellen we randvoorwaarden in beleid waarin het 

verdrag voor de rechten van de mens met een beperking van de uitgangspunten is.  

Onder Aanpak toe te voegen na bullet vier: 



Op de verschillende domeinen omschreven in het verdrag voor de rechten van de mens met een 

handicap te weten toegankelijkheid, onderwijs, werk/Inkomen, wonen, vrije tijd en regelgeving te 

omschrijven welke stappen kunnen worden genomen aangaande beleid en regelgeving om de 

inclusiviteit op deze terreinen te vergroten.  

Martien Louwers Lea Manders  

PvdA   Arnhem Centraal 


