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Motie: Toegankelijkheidsparagraaf
Verbetering van de toegankelijkheid gaat stap voor stap. Op 14 november
2018 heeft het Drents Parlement een niet geringe stap gezet door een
motie aan te nemen met de volgende inhoud.
Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 14 november 2018
Constaterende dat:
Het streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen, ondanks
eventuele lichamelijke of geestelijke beperkingen, naar vermogen kan
meedoen een breed gedragen uitgangspunt binnen deze Staten is,
Overwegende dat:
Overheden sinds 1 januari 2017 op basis van een aanpassing van de Wet
“gelijke behandeling inzake de rechten van personen met een handicap of
chronisch ziekte” verplicht zijn in hun beleid uitvoering te geven aan het
VN-verdrag.
Van mening zijnde dat:
De provincie Drenthe voor de uitvoering van provinciale taken en bij
subsidieverstrekking actief moet inzetten op bevordering van
toegankelijkheid,
Roepen het college op:
Om nog voor het einde van deze collegeperiode (maart 2019) met een
voorstel richting Provinciale Staten te komen waarbij in haar
subsidieverordening toegankelijkheid als apart aandachtpunt is
opgenomen en waar bij nieuwe aan-of uitbestedingen het thema
toegankelijkheid in de toetsing wordt meegenomen.
Alle politieke partijen zijn van mening dat de provincie Drenthe voor de
uitvoering van de taken en bij de subsidieverstrekking actief moet
inzetten op bevordering van toegankelijkheid. Zij roepen het college op
om “Toegankelijkheid” als apart aandachtpunt op te nemen in haar
subsidieverordening en bij nieuwe aan/uitbestedingen.
Dit verdient navolging in alle gemeenten en provincies.
Toelichting op de motie
Op 13 juli 2016 heeft Provinciale Staten bij motie unaniem aangegeven
dat het creëren van bewustwording voor het thema toegankelijkheid van
voorzieningen en informatie in de breedste zin van het woord van belang
is. Sinds die datum heeft de provincie belangrijke stappen gezet om de
fysieke toegankelijkheid binnen de eigen organisatie in kaart te brengen
en te verbeteren. Desondanks vindt bij de uitvoering van provinciale taken

door verbonden partijen, provinciale uitvoeringsorganisaties of bij het
verstrekken van provinciale subsidies geen toetsing plaats op
toegankelijkheidsaspecten. Dit leidt ertoe dat bij de uitvoering van
provinciaal beleid niet of onvoldoende stil wordt gestaan bij het thema
toegankelijkheid, zoals bij de inrichting van natuurgebieden of omdat er
geen expliciete opdracht is verleend om ook toegankelijkheid in
overweging mee te nemen, zodat men zich niet verplicht voelt hieraan te
denken. Deze nieuwe motie is bedoeld om ook bij de uitvoering van
provinciale taken door externe organisaties het thema toegankelijkheid op
de agenda te zetten. De eerste stap in een dergelijke proces is
bewustwording. Het expliciet benoemen van toegankelijkheid als
aandachtspunt in de provinciale subsidieverordening en bij
aanbestedingen is bedoeld om partners al in een vroeg stadium te wijzen
op het belang van toegankelijkheid, en dit thema actief uit te dragen. Als
provincie kunnen wij dit bewustwordingsproces in de samenleving
bevorderen door ook voor de uitvoering van provinciale taken
toegankelijkheid als de norm te benoemen. Het opnemen van
toegankelijkheid als toetsingscriteria betekent niet, wanneer een
organisatie onevenredig veel inspanningen moet doen om
toegankelijkheid te bevorderen, een subsidie niet verstrekt wordt. Het is
dus niet de bedoeling dit als “harde” eis op te leggen, maar het is eerder
bedoeld uitvoeringsorganisaties bewust te maken van de
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om tot een inclusieve
samenleving te komen, en de ambities van de provincie om iedereen mee
te kunnen laten doen.

