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Aan:  het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda 

 t.a.v. wethouder mw. C.P. Dijkstra 

 postbus 1086 

 2800 BB Gouda 

 

Onderwerp: VN-verdrag mensen met een beperking 

        Gouda, 22 november 2016 

 

Geachte mevrouw Dijkstra, 

 

Uw brief van 8 november jl. nr.1031481 geeft ons aanleiding tot de volgende reactie. 

U vraagt ons in deze brief ook te willen adviseren over beleidsonderwerpen uit het 

ruimtelijk domein die relevant zijn voor mensen met een beperking. Dat willen wij graag, 

zo kan ik u verzekeren.  

Sterker nog, in het algemeen wil de GASD over alle beleidsonderwerpen adviseren waar 

vanuit het sociaal domein bezien relevante aspecten aan zitten. Een voorbeeld daarvan is 

de Sportnota waar wij onlangs een advies over hebben uitgebracht.  

Naar aanleiding van uw verzoek willen wij u ook graag enkele suggesties doen over de 

aanpak van de implementatie van het VN-verdrag in Gouda.  

Zoals u tijdens onze kennismakingsgesprek al zei: lang niet iedereen is zich al bewust 

van de volle breedte van het onderwerp en dus ook niet van het feit dat hij of zij bij de 

implementatie daarvan een rol heeft. En dus is het zaak allereerst dat bewustzijn te 

verhogen, in het Huis van de Stad en daarbuiten. Dat kan vrij eenvoudig door een bij 

voorkeur externe partij een rondgang door de gemeentelijke organisatie te laten maken 

en op basis daarvan een licht procesplan op te stellen. Gespecialiseerde bureaus kunnen 

dat in vrij korte tijd voor elkaar krijgen. 

Onderdeel daarvan zou in ieder geval moeten zijn dat de invulling van het VN-verdrag in 

interactie plaatsvindt met de mensen om wie het gaat, waaronder de GAB, maar ook 

andere organisaties. Dat is van cruciaal belang voor het succes van de te nemen 

maatregelen. Dit is een typisch voorbeeld van een aspect waarbij heel makkelijk 

aansluiting kan worden gezocht en gevonden met de betrokken burgers en het sluit dus 

naadloos aan bij de trend om burgers meer te betrekken bij het openbaar bestuur.  

Van groot belang is voorts dat de abstracte planningsfase kort duurt. Er is al zoveel 

geschreven op dit terrein dat de planningsfase vrij snel kan worden doorlopen. En 

vervolgens is er “laaghangend fruit” in overvloed, waarmee heel praktische en zichtbare 

resultaten kunnen worden geboekt. Wij verwijzen in dit verband graag naar de 

ervaringen in Ede en Someren.  
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Last but not least, ons lijkt het belangrijk de nodige aandacht te besteden aan 

draagvlakontwikkeling onder de brede Goudse bevolking. Het begrip “inclusieve 

samenleving” heeft immers niet alleen betrekking op mensen met een beperking. Ook 

andere categorieën burgers lopen de kans uit de boot te vallen als het om deelname aan 

de Goudse samenleving gaat.  

Wij vertrouwen erop u met deze suggesties van dienst te zijn.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anke  Huisman-Mak  

voorzitter Goudse Adviesraad Sociaal Domein 

 

 

 


