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Kernboodschap Het college informeert de commissie over de voortgang van de activiteiten uit het 

actieprogramma Toegankelijk Haarlem 2019 -2021. Het programma heeft er voor 

gezorgd dat het thema Toegankelijkheid beter geborgd is binnen het gemeentelijk 

beleid en dat de gemeente hiermee op weg is de gestelde ambities in de 

routekaart Toegankelijke Stad 2030 te verwezenlijken. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie 

Samenleving.  

Met deze informatienota worden de volgende bestuurlijke agendazaken afgedaan: 

2020/77449 maatregelen verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte 

2019/502710 toevoegen tijdspad aan actieplan toegankelijkheid 

Relevante eerdere 

besluiten 

Actieprogramma Toegankelijk Haarlem 2019-2021  (2018/859870) 

Routekaart Toegankelijke Stad 2030 (2018/409152) 

 

 
 

Besluit College  

d.d. 15 december 2020 

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

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019409152-1-Actieprogramma-Toegankelijk-Haarlem-2019-2021-3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/21-mei/10:00/Actieprogramma-Toegankelijk-Haarlem-2019-2021/2019409152-4-Bijlage-3-Routekaart-Toegankelijkheid-2019.pdf
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Inleiding  

De gemeente Haarlem riep 2018 uit tot het jaar van de Toegankelijkheid. Aanleiding hiervoor was 

een viertal vastgestelde moties van de gemeenteraad naar aanleiding van de ratificatie van het VN-

verdrag voor mensen met een beperking. In 2019 is het actieprogramma Toegankelijk Haarlem 2019-

2021 en de routekaart Toegankelijke Stad 2030 vastgesteld. Deze laatste geldt als lokale inclusie 

agenda en vertaalt de ambities die Haarlem heeft op weg naar een inclusieve gemeente waarin 

iedereen ongeacht zijn of haar beperking mee kan doen. Het actieprogramma omvat activiteiten 

voor de periode 2019-2021 gericht op het bevorderen van de toegankelijkheid op verschillende 

beleidsvelden. Een rapportage over de voortgang van het actieprogramma is als bijlage aan deze 

informatienota toegevoegd. 

 

De maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben een 

vertragende en belemmerende werking gehad. Zowel in de uitvoering als in het overleg met 

verschillende partners. Desondanks is het overgrote deel van de acties conform het actieprogramma 

uitgevoerd.  

Voor wat betreft het fysieke domein zijn er bijvoorbeeld toegankelijkheidsmaatregelen in de 

openbare ruimte uitgevoerd, nagenoeg alle OV-haltes aangepast, stembureaus toegankelijk gemaakt 

en worden er sportaccommodaties aangepast. Binnen het sociaal domein heeft de gemeente o.a. 

ingezet op toegankelijke informatie in heldere en begrijpelijke taal, in folders en brochures maar ook 

in filmpjes met uitleg over regelingen. Daarnaast is sociale en fysieke toegankelijkheid een belangrijk 

onderdeel in de nieuwe Dienstverleningsvisie. 

 

De ambassadeurs Toegankelijke Stad vervullen een grote rol in de bewustwording rond 

toegankelijkheid. Helaas konden door de coronamaatregelen veel activiteiten met hen het afgelopen 

jaar niet plaats vinden. Door de ervaringen van de ambassadeurs in coronatijden te delen door 

interviews in nieuwsbrieven en via  social media is er evengoed een bijdrage aan de bewustwording 

geleverd.  

 

2. Kernboodschap 

Het college informeert de commissie over de voortgang van de activiteiten uit het actieprogramma 

Toegankelijk Haarlem 2019 -2021. Het programma heeft er voor gezorgd dat het thema 

Toegankelijkheid beter geborgd is binnen het gemeentelijk beleid en dat de gemeente hiermee op 

weg is de gestelde ambities in de routekaart Toegankelijk Stad 2030 te verwezenlijken. 

 

3. Consequenties 

Een Toegankelijke Stad vraagt om structurele aandacht  

De coördinator Toegankelijkheid was het afgelopen jaar aanspreekpunt en aanjager voor het thema 

Toegankelijkheid binnen de gemeente. Deze aanstelling was voor een periode van een jaar. 
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Om er voor te zorgen dat wat bereikt is behouden blijft en waar nodig verder te ontwikkelen wordt 

de bewaking op de voortgang van de ambities Toegankelijke stad 2030 bij de verschillende 

beleidsafdelingen binnen de organisatie belegd.  

   

De Ambassadeurs Toegankelijke Stad 

Een van de speerpunten uit het VN-verdrag voor mensen met een beperking is om niet óver maar 

mét hen te praten. De afgelopen twee jaar werden de ambassadeurs Toegankelijk Stad als 

ervaringsdeskundigen betrokken bij het beleid en uitvoering. Om te zorgen voor een goede borging 

van de inbreng van ervaringsdeskundigen op het gemeentelijk beleid is het voorstel om in 

samenwerking met de ambassadeurs een platform Toegankelijk Haarlem op te richten en deze als 

vaste stakeholder op te nemen in de participatie- en inspraakprocessen. Naast een goede borging 

van de inbreng van ervaringsdeskundigheid draagt het platform er aan bij dat toegankelijkheid op de 

kaart blijft staan. 

 

4. Vervolg 

Het college erkent het belang van blijvende aandacht voor het thema Toegankelijkheid en voor de 

inbreng van ervaringsdeskundigen. In de decemberrapportage wordt de raad gevraagd overheveling 

van restant budget goed te keuren en hier wordt voor 2021 capaciteit uit betaald voor het opzetten 

en ondersteunen van een platform Toegankelijk Haarlem. Het college zal een integrale afweging 

maken of budget kan worden vrijgemaakt in de kadernota 2022 voor coördinatie op het thema 

Toegankelijkheid en ondersteuning Platform Toegankelijkheid. 

 

5. Bijlage 

1. Tussenrapportage actieprogramma Toegankelijk Haarlem 2019-2021 

 

 
 


