
 
 
 

VERZOEK AGENDERING TER KENNISNAME STUK (COMMISSIE) 

 

In te vullen door raadslid of commissielid: 
 

Commissie Datum 

Beheer 8 september 2022 

 

Agendanummer/letter Titel ter kennisname stuk  

3.4 Beantwoording artikel 38-vragen over VN-gehandicaptenverdrag 

Raadslid/commissielid De heer D. van den Berg (D66)  

Portefeuillehouder De heer R. Berkhout   

 

Motivatie van agendering  

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat de gemeente Haarlem op een groot aantal punten 
verbeteringen kan doorvoeren als het gaat om het toegankelijk maken van de stad. Opvallend 
genoeg wordt het toegankelijk maken van de stad voor gehandicapten, ondanks deze vragen, niet 
één keer genoemd in het Strategisch beheerplan openbare ruimte dat op 8 september 2022 als 
agendapunt 10 op de agenda staat. 
 
Op dit moment wordt gewerkt aan het aanpassen van het HIOR, waarin de inrichting voor mensen 
met een handicap hopelijk meer aandacht gaan krijgen. Om die reden wil D66 deze antwoorden 
graag agenderen zodra de actualisatie van het HIOR in Q1 2023 is afgerond, zodat de commissie 
mede met een blik op de eisen uit het VN-gehandicaptenverdrag kan beoordelen of het HIOR 
voldoet. 

 

Doel van de bespreking 

Ervoor zorgen dat het Haarlemse Handboek Inrichting Openbare Ruimte voldoende rekening 
houdt met mensen met een handicap, zodat Haarlem op niet al te lange termijn een stad voor 
iedereen is. 

 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

Ervoor zorgen dat de openbare ruimte van Haarlem zoveel mogelijk ruimte biedt aan mensen met 
een handicap, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. 

Geacht raadslid, commissielid, 
U heeft het voornemen om bij de  komende vergadering namens uw fractie een verzoek doen om 
een ter kennisname stuk te bespreken in een volgende commissievergadering.  
Wilt u onderstaand formulier invullen en uiterlijk 24 uur voor aanvang van de komende 
vergadering toesturen aan griffiebureau@haarlem.nl  met in de cc. de betreffende 
commissiegriffier.  
Als de commissie akkoord gaat met uw agenderingsverzoek, geeft dit formulier tevens kaders voor 
de bespreking in een volgende vergadering. 
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