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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Groen Links betreffende Integraal 
gehandicaptenbeleid 

 

 
Aan de fractie Groen Links 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 25 april 2016 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Integraal gehandicaptenbeleid: 

 

In de MO vergadering van 11 april 2016 stelde GroenLinks aan wethouder mevr. T van der Paard de 

vraag: ‘Wanneer voert gemeente Den Helder een integraal gehandicaptenbeleid in?’ 
De aanleiding voor deze vraag was dat: 

1. Diverse culturele voorzieningen in Den Helder ontoegankelijk dan wel onbruikbaar zijn voor 

mensen met een beperking. 

2. In 2006 is het Verenigde Naties verdrag voor personen met een beperking door Nederland 

onderschreven, en het wetsvoorstel is op 12 april 2016 door de Eerste Kamer aanvaard. Daarin is 

vastgelegd dat toegankelijkheid de norm wordt voor openbare gebouwen en bedrijven! 

 

De wethouder antwoordde op onze vraag: 

‘Den Helder heeft al een integraal gehandicaptenbeleid.’ 
 

De grondslag van het VN verdrag is: 

‘Het creëren van gelijke kansen voor personen met een beperking, om volwaardig deel te kunnen 
nemen aan de samenleving.’ 
De overheid (ook de gemeentelijke!) en bedrijven zijn nu verplicht om maatregelen te nemen om te 

voorkomen dat mensen met een beperking uitgesloten worden door bijvoorbeeld ontoegankelijkheid.  

 

Een integraal gehandicaptenbeleid omvat ALLE beleidsterreinen van de gemeente! 

Dit betekent dat gemeente bij alles waar uitsluiting van gehandicapten in het geding kan zijn, vóóraf 

rekening moet houden met personen met een beperking en in een vroeg stadium overleg moet 

hebben met ervaringsdeskundigen en/of hun vertegenwoordigers. 

De beide Kamers dringen er op aan dat gemeenten in samenwerking met de gebruikers met spoed 

een implementatieplan gaan maken. Veel gemeenten zijn hier al mee bezig! 

 

VRAGEN: 

 

1. Waaruit bestaat het ‘integrale gehandicaptenbeleid’ van gemeente Den Helder, en 
wanneer en op welke wijze is dit vastgesteld? 

2. Hoe- en wanneer gaat gemeente de nieuwe wet over toegankelijkheid 

implementeren? 

3. Is het college het met ons eens dat het óók in toeristisch opzicht belangrijk is om een 

‘gehandicapten-vriendelijke’ stad te worden? 

Opmerking: Ca. 8% van de bevolking heeft een ernstige functiebeperking, in 

Nederland zijn er ca. 250.000 rolstoelers en een evenredig deel in onze buurlanden. 

Steeds meer steden profileren zich met toegankelijkheid voor de groeimarkt van 

gehandicapten en senioren! 

4. Wanneer- en hoe gaat gemeente het in 2014 gestarte toegankelijkheidsproject voor 

haar stranden ‘Duinoord’ en ‘Paal 6’ afronden? 

5. Hoe- en wanneer gaat gemeente de gebruikers bij de implementatie van de nieuwe 

toegankelijkheidswet betrekken? 
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Wij beantwoorden deze vragen als volgt: 

 

Vraag 1.  

Ons beleid is gericht op de inclusieve samenleving. Het is onze ambitie dat onze inwoners mee 

kunnen doen aan alle facetten van de samenleving.  De kaders hiervoor zijn vastgelegd in wetten en 

regels op Europees, nationaal en lokaal niveau, onder meer het Verdrag van de Verenigde Naties 

inzake de rechten van personen met een handicap, de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet 

gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, het bouwbesluit dat eisen stelt aan 

de toegankelijkheid van gebouwen, ons Wmo beleid en de Algemene subsidieverordening 2013 

waarin is opgenomen dat subsidie wordt geweigerd indien het gebouw niet rolstoeltoegankelijk is 

(onder artikel 2:3 lid 3). Ook treffen wij infrastructurele maatregelen in de openbare ruimte zoals 

opgangen trottoirs, gelijkvloerse instap bushaltes. 

 

Vraag 2.  

De ratificatie van het VN verdrag legt aan Nederland als EU lidstaat verplichtingen op. Wij verwachten 

dat een uitbreiding van verantwoordelijkheden eerst op nationaal niveau zijn uitwerking krijgt. De 

verplichtingen betreffen de toegankelijkheid van gebouwen, woningen, wegen, werkplekken 

enzovoort. Europa beoogt verder een gelijk speelveld door voor een aantal belangrijke producten en 

diensten gemeenschappelijke eisen vast te leggen die mensen met een handicap in de hele EU in 

staat zullen stellen volledig aan de samenleving deel te nemen. Het gaat bijvoorbeeld om  

geldautomaten en bankdiensten, computers, telefoons en tv-apparatuur, telefonie- en audiovisuele 

diensten, vervoer, elektronische boeken en elektronische handel. Wij gaan door met het toegankelijk 

maken van Den Helder voor zover onze invloed reikt.     

 

Vraag 3.  

Wij zijn dit met u eens. Het zorgtoerisme is daarom één van onze speerpunten om het toerisme in Den 

Helder verder te ontwikkelen.  

 

Vraag 4.  

Dit strandseizoen worden op strandopgang Duinoord en ‘Paal 6’ diverse maatregelen getroffen om de 
toegankelijkheid van het strand voor mindervaliden te verbeteren, Dit zijn nieuwe maatregelen 

bovenop de al eerder getroffen maatregelen in 2015 waarbij bijvoorbeeld extra parkeerplaatsen voor 

mindervaliden zijn gerealiseerd bij strandopgangen Duinoord en Julianadorp. Onlangs hebben wij uw 

raad  ingelicht over de vorderingen rondom de toegankelijkheid van de Helderse stranden (RI16.0039) 

met het onderwerp “Strandopgang Huisduinen en strand Julianadorp, Hengstepad en Duinoord”. 
Hierop aanvullend krijgt de nieuwe hoofdreddingspost bij strandopgang Julianadorp (Paal 6) een toilet 

voor mindervaliden. 

 

Vraag 5.  

Wij betrekken onze inwoners naargelang het onderwerp bij de voorbereiding en uitvoering van ons 

beleid, dit zal ook bij nieuwe wetgeving aan de orde zijn.  

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 6 juni 2016 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

loco-secretaris 

D. Oostrom  
  


