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Schriftelijke vragen ex. artikel 38 Reglement van Orde 

met betrekking tot 
toepassing VN-Gehandicaptenverdrag in Haarlem (Samenleving) 

 

 

Haarlem, 14 juni 2022 

 
Geacht college, 
 
Op 14 april 2016 heeft Ndederland het Verdrag inzake de rechten van perosnen met een handicap 
geratificeerd (hierna: VN-Gehandicaptenverdrag). Op grond van artikel 4 lid 1 VN-Gehandicaptenverdrag, 
zijn de Staten verplicht om te waarborgen en bevorderen dat alle personen met een handicap zonder 
enige vorm van discriminatie op grond van hun handicap ten volle alle mensenrechten en fundamentele 
vrijheden kunnen uitoefenen. Op grond van artikel 9 lid 1 VN-Gehandicaptenverdrag moeten de Staten 
passende maatregelen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te 
garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, informatie en communicatie, met inbegrip van 
informatie- en communicatietechnologieën en –systemen, en tot andere voorzieningen en diensten die 
openstaan voor, of verleend worden aan het publiek, in zowel stedelijke als landelijke gebieden. 
 
Deze maatregelen, die mede de identificatie en bestrijding van obstakels en barrières voor de 
toegankelijkheid omvatten, zijn onder andere van toepassing op: 
 
a. informatie, communicatie en andere diensten, met inbegrip van elektronische diensten en 

nooddiensten; 
b. de toegang voor personen met een handicap tot nieuwe informatie- en communicatietechnologieën 

en -systemen, met inbegrip van het internet, te bevorderen; 
 
Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Haarlem in 2019 plannen gemaakt om ervoor te zorgen dat 
Haarlem toegankelijk is. D66 maakte zich bij aanvang al zorgen dat dit het zoveelste plan zou zijn dat niet 
concreet zou worden uitgevoerd. Inmiddels is het plan verstreken en daarom heeft D66 Haarlem de 
volgende vragen over de in 2019 aangekondigde maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat een 
ieder met een handicap toegang heeft tot alle faciliteiten in Haarlem. Aangezien deze  vragen betrekking 
hebben op het toegankelijk maken van sportvoorzieningen, evenementen e.d. ziet D66 de antwoorden 
graag terugkomen bij de Commissie Samenleving. Voor de volledigheid: het is de bedoeling dat deze 
vragen op hoofdlijnen worden beantwoord, dus ruwe schattingen in plaats van precieze berekeningen. 
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1. In het Plan Toegankelijke stad 2030 (https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-
stukken/2019409152-4-Bijlage-3-Routekaart-Toegankelijkheid-2019-3.pdf) heeft de gemeente 
Haarlem een aantal richtsnoeren opgesteld om Haarlem toegankelijk te maken.  

a. Doel is dat in 2030 iedereen met een handicap gebruik kan maken van alle sportvoorzieningen 
in de stad. 

i. Hoeveel sportverenigingen (al dan niet gesubsidieerd) zijn er ruw geschat nu al 
toegankelijk voor mensen met een handicap. 

ii. Welke maatregelen moeten er worden genomen om ervoor te zorgen dat het doel 
(100% in 2030) zal worden bereikt. Wat zijn de kosten (ruwe schatting)  hiervan? Is 
voorzien in dekking? 

b. Doel is dat alle evenementen in 2030 toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. 
i. Hoeveel evenementen zijn er nu – ruw geschat – vrij toegankelijk (met inbegrip van 

toegankelijke wc’s voor gehandicapten in een rolstoel) voor mensen met een 
handicap?  

ii. Welke maatregelen moeten er worden genomen om ervoor te zorgen dat het doel 
(100% in 2030) wordt bereikt? Wat zijn de kosten (ruwe schatting) en hoe is voorzien 
in dekking? 

c. Hoeveel mensen met een handicap en afstand tot de arbeidsmarkt zijn de afgelopen jaren 
door bemiddeling van de gemeente Haarlem aan een baan gekomen? Hoeveel mensen met 
een handicap staan nog aan de zijlijn? Het gaat ook hier om een ruwe schatting. 

d. Zijn alle scholen in Haarlem toegankelijk voor leerlingen (en ouders) met een lichamelijke 
beperking? Zo nee, wat is nodig om tot 100% dekking in 2030 te komen? 

2. Heeft de gemeente Haarlem een inventarisatie gemaakt van de digitale toegankelijkheid binnen de 
gemeente Haarlem voor: 

a. Hulpdiensten en nooddiensten (is er bij voorbeeld een speciaal doven-nummer)? 
b. Gemeentelijke informatie (gemeentelijke filmpjes ondertiteld of vertaald voor mensen met 

een gehoorbeperking/lettergrootte aanpasbaar (of opleesbaar te maken) voor mensen met 
een visuele beperking)? 

3. Wat zijn naar verwachting de kosten om ervoor te zorgen dat hulpdiensten goed bereikbaar zijn – ook 
voor mensen met een beperking? Graag een onderscheid tussen eenmalige kosten en de kosten voor 
de exploitatie. 

4. Wat zijn naar verwachting de kosten om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke website toegankelijk 
is voor mensen met een beperking?  Graag een onderscheid voor de eenmalige kosten en de kosten 
voor onderhoud (bij voorbeeld het maandelijks ondertitelen van de vergaderingen van de 
gemeenteraad)? 

 

Vriendelijke groet, 
 
Thessa van der Windt 
Raadslid D66 Haarlem     
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