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Titel en datum van het stuk (+ link):
Collegebrief “Stand van zaken Toegankelijkheid Groningen” (28 april 2021)
Stand-van-zaken-Toegankelijkheid-Groningen

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ingrid Bolhuis (programmamanager), 050 367 8403, ingrid.bolhuis@groningen.nl
Erwin Tollenaar (teamleider), 050 367 8309, erwin.tollenaar@groningen.nl
Rick Pos (bestuursadviseur), 050 367 6392, rick.pos@groningen.nl

Korte samenvatting:
De geagendeerde collegebrief informeert over de voortgang van de nieuwe Toegankelijkheidsagenda
en de stappen die de afgelopen periode zijn gezet. Om binnen alle thema’s van het VN Verdrag over
de rechten van mensen met een handicap te werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid is
er sinds eind 2020 een gemeentelijk kernteam ingesteld met beleidsambtenaren van verschillende
directies die zich inzetten als ambassadeurs van het VN Verdrag. Met de werkgroep Toegankelijk
Groningen is een concept-samenwerkingsovereenkomst opgesteld om de adviesrol te formaliseren.
De werkgroep heeft een folder in de vorm van een waaier samengesteld, waarin wordt beschreven
hoe je het beste kunt omgaan met mensen met een handicap; de gemeente draagt financieel bij aan
de uitgave hiervan en zet het netwerk in voor de verspreiding. Verder wordt geïnformeerd over de
toegankelijkheid van cultuur, de cursus Politiek Actief, de toegankelijkheid van sport en de App
‘Hoge Nood’. Het streven is om in het najaar een nieuwe Toegankelijkheidsagenda te presenteren.
De fracties van SP en PvdA hebben verzocht om agendering, met als aanleiding de vertraging van
de reeds voor eind 2020 aangekondigde toegankelijkheidsagenda. Ze vragen de overige fracties naar
hun opvatting op een viertal bespreekpunten met als onderliggend de wens om tot versnelling van
de in het VN verdrag genoemde opgave te komen.
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Voorgeschiedenis
Zie dossier Toegankelijkheid

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de
verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een
definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de
meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en
geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De
voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.
Beschikbare tijd: 60 min., dat betekent ongeveer 3 min per fractie (inclusief interrupties)
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