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Kernboodschap De gemeente Haarlem heeft 2018 uitgeroepen tot het Jaar van de Toegankelijkheid 

als vervolg op het Jaar van de Ontmoeting in 2017. Aanleiding hiervoor is een 

viertal moties die de gemeenteraad aannam over dit onderwerp. Haarlem wil, in lijn 

met het VN Verdrag over de rechten van mensen met een beperking, toewerken 

naar een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. In dat kader vinden 

in de komende 12 maanden  diverse activiteiten plaats om de fysieke en sociale 

toegankelijkheid van de stad te verbeteren. In deze informatienota wordt 

aangegeven wat de gemeente de komende periode concreet gaat doen. Hierbij is het 

belangrijk om te zorgen voor bewustwording, niet alleen binnen de gemeentelijke 

organisatie, maar ook bij de inwoners, bedrijven en andere organisaties in Haarlem. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie 

Samenleving omdat zij actief op de hoogte moet worden gebracht van activiteiten 

in het Haarlemse Jaar van de Toegankelijkheid. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Aangenomen moties over toegankelijkheid Kadernota 2017 d.d. 26 juni 2017 

- Brief Haarlem Dementievriendelijk aan de gemeenteraad d.d. 15 november 

2017 

Besluit College  

d.d. 5 juni 2018 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

  

mailto:aldijanadedic@haarlem.nl
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/Aangenomen-moties-en-amendementen-Kadernota-2017-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2016539721-Antwoordbrief-wethouder-Botter-mbt-Motie-35-Haarlem-dementie-vriendelijk.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2016539721-Antwoordbrief-wethouder-Botter-mbt-Motie-35-Haarlem-dementie-vriendelijk.pdf
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Inleiding  
De gemeente Haarlem heeft 2018 uitgeroepen tot het Jaar van de Toegankelijkheid als 

vervolg op het Jaar van de Ontmoeting in 2017. Aanleiding hiervoor is een viertal moties die 

de gemeenteraad op 29 juni 2017 aannam over dit onderwerp. De moties komen voort uit de 

ratificatie van het Verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van mensen met een 

beperking in april 2016 door de Eerste Kamer. Hierin staan volledige participatie en inclusie 

centraal. De gemeente Haarlem wil toewerken naar die inclusieve samenleving waarin 

iedereen mee kan doen. Dit betekent dat de stad ook voor mensen met een beperking 

dusdanig toegankelijk dient te zijn dat zij zelfstandig en op voet van gelijkheid met anderen 

kunnen participeren in de samenleving. Het slechten van zowel fysieke als sociale 

belemmeringen spelen een belangrijke rol hierin. Het realiseren van een inclusieve stad is niet 

in een jaar gerealiseerd, maar is iets dat structureel om aandacht en inspanningen vraagt. Dat 

betekent niet alleen het nemen van specifieke maatregelen, maar ook investeren in 

bewustwording van inwoners, bedrijven, organisaties en de eigen organisatie. Zo wordt 

duidelijk hoe iedereen kan bijdragen om de fysieke en sociale toegankelijkheid in de stad te 

verbeteren. In bijlage 1 van deze informatienota wordt aangegeven wat de gemeente op het 

gebied van toegankelijkheid concreet gaat doen en waar recentelijk mee begonnen is.  

 

2. Kernboodschap 

Zonder toegankelijkheid is participatie niet mogelijk. De gemeente streeft naar een 

toegankelijke en inclusieve samenleving waar mensen met én zonder een beperking écht 

onderdeel zijn van de Haarlemse samenleving en mee kunnen doen. Dat vraagt om 

bewustwording, het wegnemen van belemmeringen en het voorkomen van mogelijke 

knelpunten. Het realiseren van een inclusieve stad is niet in 12 maanden gerealiseerd, maar is 

iets dat structureel om aandacht en inspanningen vraagt. 

 

3. Consequenties 

Inclusieagenda 

Om het VN-verdrag waar te maken hebben gemeenten de opdracht om tot een Lokale 

Inclusie Agenda te komen. Dit is bij de ratificatie van het verdrag in een amendement door de 

Tweede Kamer bepaald. De gemeente beschouwt de inspanningen in het kader van het jaar 

van de toegankelijkheid als de Lokale Inclusie-agenda van Haarlem. Door de komende 

maanden te investeren in concrete verbeteringen, bewustwording en beter inzicht in wat er 

nodig is, werkt Haarlem stapsgewijs naar de verwezenlijking van het VN verdrag voor 

mensen met een beperking. Dat levert een duidelijk beeld op voor de noodzakelijke 

inspanningen in de jaren daarna.  

 

Begroting 

Onderdeel Bedrag Dekking 

Procesmanagement                    €73.600 Begroting 2018 

Jaar van de toegankelijkheid 

Uitvoeringskosten                   €100.000 Begroting 2018 

Slechten drempels in de 

openbare ruimte 

Overige plankosten (w.o. communicatie)                         €76.400 Begroting 2018 

Jaar van de toegankelijkheid 

Sociale pijler (Haarlem Dementievriendelijk, 

bewustwordingscampagne en toegankelijke 

gemeentelijke dienstverlening)                          

€150.000 Programma 2 ondersteuning 

en zorg Beleidsveld 

voorzieningen volwassenen 



 

 

 

 

 

 

2018/181041 Informatienota 2018 Jaar van de Toegankelijkheid  

 

3 

 

 

Het beschikbare budget is ontoereikend om alle ambities rondom toegankelijkheid in één jaar 

te realiseren. Hiervoor zullen bij de eerstvolgende mogelijkheid extra middelen worden 

aangevraagd.  

 

4. Vervolg 

Na afloop van het Jaar van de Toegankelijkheid vindt een evaluatie en een terugkoppeling 

van de behaalde resultaten plaats. 

 

5. Bijlagen 

1. Overzicht activiteiten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


