
 
 
 

Geacht raadslid, commissielid, 
U heeft aangegeven een ter kennisname gestuurde nota of brief te willen behandelen tijdens een 
vergadering. Om die behandeling te kunnen voorbereiden en voorspoedig te laten verlopen wordt 
u gevraagd onderstaande in te vullen en dit formulier zo spoedig mogelijk terug te sturen naar de 
griffier van de betreffende commissie. Dit formulier wordt op het Bestuurlijk Informatiesysteem 
geplaatst. 

 

In te vullen door de griffie: 
 

Commissie Datum Email adres commissiegriffier 

Samenleving 29-9 mserrao@haarlem.nl 

 

Onderwerp  nota/brief e.d.  

 

Indieners Thessa van der Windt & Robin Zwemmer (D66) 

Portefeuillehouder Eva de Raadt 

 
In te vullen door raadslid of fractie: 
 

Motivatie van agendering  

 
D66 heeft artikel 38-vragen gesteld bij de sociale toegankelijkheid van de gemeente Haarlem. De 
gemeenteraad heeft eerder (https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-
stukken/2019409152-4-Bijlage-3-Routekaart-Toegankelijkheid-2019.pdf en 
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20201160676-2-Bijlage-1-
Actieprogramma-Toegankelijk-Haarlem-2019-2021-tussenrapportage.pdf) vastgesteld dat de 
gemeente Haarlem in 2030 voldoet aan de eisen van een toegankelijke stad. Het antwoord op de 
vragen maakt duidelijk dat er een reële kans is dat Haarlem in 2030 niet zal voldoen aan de eerder 
gestelde ambitie. 
 

 

Doel van de bespreking 

 
Inventariseren welke stappen er moeten worden gezet om de gestelde ambitie daadwerkelijk 
waar te maken. Druk op de ketel houden, zodat deze ambitie de aandacht krijgt om daadwerkelijk 
verwezenlijkt te worden – in het belang van alle gehandicapte bewoners en gebruikers van de 
stad. 

 

Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

 
Bewustwording van de noodzaak om het VN-Gehandicaptenverdrag niet alleen woordelijk te 
ondersteunen, maar ook daadwerkelijk maatregelen te nemen die daar inhoud aan geven. 
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Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

 
Inventariseren welke stappen er moeten worden gezet om de gestelde ambitie daadwerkelijk 
waar te maken. 
 
Bewustwording van de noodzaak om het VN-Gehandicaptenverdrag niet alleen woordelijk te 
ondersteunen, maar ook daadwerkelijk maatregelen te nemen die daar inhoud aan geven. 
 
Opstellen tijdlijn met meetbare doelen en voldoende budget om aan het VN-
gehandicaptenverdrag te voldoen. 
 

 


