Overzicht van gegeven antwoorden

vraag

antwoord

Fractie(s):

PvdA, SP

Leden:

Wim Koks, Jan Pieter Loopstra

Portefeuillehouder(s):

G. Chakor

Contactambtenaar:

I. Bolhuis

Onderwerp (max. 10 woorden)

Collegebrief “Stand van zaken Toegankelijkheid
Groningen” 280421

Doel van de agendering

Versnelling uitvoering maatregen VN Verdrag
rechten van mensen met een handicap

Aanleiding (max. 100 woorden)

Actualisering actieplan Toegankelijkheid was
toegezegd, ook naar de wg Toegankelijkheid voor
2020 (collegebrief 200520), daarna eerste kwartaal
21 (collegebrief 301020) en nu najaar 2021. Oftewel
een jaar vertraging.

Bespreekpunten (alleen in geval van meningsvorming,
max. 200 woorden)

1.

2.

3.

4.

5.

Voorgestelde wijze van bespreking / invulling van de
bijeenkomst (max. 50 woorden)

Toegankelijke toiletten blijft beperkt tot
een te ontwikkelen app terwijl
toegankelijkheid reeds in 2019 tijdens Let’s
Gro is geuit en in de collegebrief 301020
drie perspectieven zijn aangegeven. Onze
fracties dringen aan op snelle uitvoering.
Onderschrijven fracties de noodzaak van
een 24/7 toegankelijke toiletvoorziening
zoals toegezegd bij de herinrichting Grote
Markt?
In de raad is aangedrongen op
ondersteuning van de wg toegankelijkheid.
Vlg. het college blijft dit beperkt tot een
onkostenbudget. Onze fracties zijn van
mening dat ondersteuning ook in
personele zin beschikbaar moet zijn
temeer daar het ambtelijke contact snel
wisselt en daarmee ten koste gaat van de
continuïteit.
In 2016 afficheerde de gemeente zich als
koploper bij het realiseren van het VN
verdrag met een ambitieuze actielijst. De
laatste jaren hebben onze fracties de
indruk dat de aandacht is weggezakt met
name toegang tot de arbeidsmarkt,
huisvesting en communicatie (doventolk
media, ondertiteling, etc.).
In de collegebrief wordt niet gerept over
obstakels en slechte trottoirs terwijl onze
fracties dit -met de wg toegankelijkheidals een forse knelpunten beschouwen.

Wij vragen de overige fracties naar hun opvatting
op genoemde punten met als onderliggend de wens
om tot versnelling van de in het VN verdrag
genoemde opgave te komen.

Overzicht van gegeven antwoorden

vraag

antwoord

Benodigde tijd (naar verwachting)

60 minuten

Gewenst / voorzien vervolg

Een nieuw actieplan dat in wisselwerking met de wg
toegankelijkheid en cliëntenorganisaties tot stand
komt en gelijk na de zomer de raad wordt
aangeboden.

