
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.1 
 
 Doetinchem, 31 mei 2017 
 
ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 
 
 
Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid 
 
 
Te besluiten om: 
1. Onze inwoners met een beperking en/of chronische ziekte te betrekken bij de uitvoering van 

de Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid door meedenk-, meelees-, meedoengroepen. 
2. In te zetten op bewustwording en gedragsverandering in onze organisatie, bij onze 

inwoners, en in onze samenleving door: 
a. het ontwikkelen en uitvoeren van campagnes, 
b. het aansluiten bij landelijke campagnes, 
c. het ontwikkelen en uitreiken van de Doetinchemse Toegankelijkheidsprijs. 

3. Met gerichte maatregelen en acties meer structureel in te zetten op begrijpelijke en daarmee 
duidelijke informatie en communicatie (zowel op papier als digitaal). 

4. Bij nieuw- en verbouw van openbare gebouwen en bij (her)ontwerp in de openbare ruime 
zoveel mogelijk rekening te houden met onze inwoners met een beperking. 

5. Met afdeling Handhaving van Buha BV in overleg te gaan over het consequent handhaven 
van de toegankelijkheid van de openbare ruimte in de binnenstad. 

6. Als alternatief voor het openbaar toilet in de binnenstad, samen met winkeliers en 
horecaondernemers, in het kader van gastvrij Doetinchem meer bekendheid te geven aan de 
stickeractie. 

7. De dienstverlening van onze eigen organisatie te optimaliseren door meer structureel 
gerichte (bij)scholing, cursussen en trainingen. 

8. Om een aanvullend bedrag van € 20.000,00 via de voorjaarsnota 2017 incidenteel beschikbaar 
te stellen om in 2018 nadrukkelijker in te zetten op bewustwording en gedragsverandering. 

9. U om de twee jaar te laten informeren over de stand van zaken en voortgang van de 
implementatie van de uitvoeringsagenda Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid. 

 
Context 
Wij hebben in ons voorstel van14 december 2016over de zienswijzen raadsraadsfracties 
Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid aangegeven dat in april 2017 een plan van aanpak aan 
u wordt voorgelegd. Hiervoor is een uitvoeringsagenda opgesteld. De Sociale Raad hebben wij 
tussentijds (in de vergadering van 23 februari 2017) met een presentatie meegenomen in het 
proces. Wij bespreken de agenda nog in de Sociale Raad van 11 mei 2017 en vragen de Sociale 
Raad om een advies hierover uit te brengen. Deze agenda en het verdere proces voor 
besluitvorming ligt nu voor. 
 
Beoogd effect 
Door het uitvoeren van de maatregelen in deze uitvoeringsagenda realiseren wij samen met 
onze inwoners, werkgevers, instellingen en het maatschappelijk middenveld een meer 
toegankelijke en inclusieve Doetinchemse samenleving. Het sluit aan op het doel zoals benoemd 
in het Beleidskader Sociaal Domein 2017-2020: zo ‘normaal’ mogelijk meedoen in de 
samenleving van alle dag. 
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Argumenten  

1.1 Iedereen doet mee 
Om ervoor te zorgen dat iedereen in onze Doetinchemse samenleving meedoet en er toe doet, is 
het van belang om - zoals hierboven al aangegeven - samen te werken. Nog te vaak worden zij 
met een beperking en/of chronische ziekte hierbij en hiervoor uitgesloten. Terwijl zij bij uitstek 
hun ervaringen en expertise kunnen inzetten om tot dit doel te komen. Het uitgangspunt voor 
inclusie is dan ook het credo: ‘Niets over ons, zonder ons’. En dat begint al bij de 
planontwikkeling. 
 

1.2 Er is een aantal wetten die ons verplicht dat iedereen mee doet/mee kan doen 
Want naast internationale verdragen zijn er wetten die deelname van mensen met een 
beperking aan onze samenleving vergroten en die hun rechten versterken. Denk hierbij aan: 

 Artikel 1 van de Grondwet (GW) 

 Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) 

 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015) 

 Wet Passend Onderwijs/Jeugdwet 2015 

 Participatiewet 
 
2.1 Het gaat om bewustwording en gedragsverandering 
Het gaat om de omslag in denken en omgaan met alle vormen van beperkingen in het 
meedoen. Het gaat volgens de Sociale Raad vaak om de handelingsverlegenheid van mensen 
zonder beperking in het omgaan met mensen met alle mogelijke vormen van beperking. Ook 
vele raadsfracties hebben dit aangegeven tijdens de opiniërende/informatieve raadsbijeenkomst 
van 17 november 2016. 
 
3.1 Om in onze samenleving mee te kunnen doen, moet informatie(overdracht) begrijpelijk zijn 
Dat houdt in dat wij nog meer - dan nu toe - structureel moeten inzetten op begrijpelijke en 
daarmee duidelijke informatie en communicatie. Zowel op papier, digitaal en ook mondeling. 
Hierbij kan informatie- en communicatietechnologie (zoals een voorleesfunctie van onze 
website) sterk ondersteunend zijn. 
 
3.2 Laaggeletterdheid en taalachterstand is nog steeds een feit! 
In de Achterhoek is het percentage laaggeletterden 13,1%. Dit is een overkoepelende term voor 
mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en toepassen van informatie. 
Zij beheersen niet het minimale niveau om volwaardig en zelfstandig in de Nederlandse 
maatschappij te kunnen functioneren. Dit kan leiden tot werkloosheid, armoede en 
gezondheidsproblemen.  
 
4.1 Sluit aan bij het reguliere en neem toegankelijkheid standaard mee 
In vele zienswijzen van de raadsfracties kwam duidelijk naar voren om aan te sluiten bij het 
reguliere en om toegankelijkheid standaard mee te nemen. Dat geldt zeker ook voor het fysieke 
domein. Het is efficiënt en (kosten)effectief. 
 
5.1 Veel maatregelen kosten niets of weinig, maar zijn wel snel en makkelijk te realiseren 
Uit meerdere schouwen blijkt dat niet altijd regels en afspraken over het gebruik van de 
openbare ruimte even zorgvuldig worden nageleefd. Dat geldt dan voor (horeca)ondernemers, 
maar ook voor gebruikers (fietsers, chauffeurs) van deze ruimte. Het consequent handhaven van 
de toegankelijkheid van de openbare ruimte is een actie die niets kost, maar wel snel en 
makkelijk door te voeren (‘laaghangend fruit’). 
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6.1 Doetinchemmers bouwen aan een gastvrij Doetinchem 
Uit de bijeenkomst ‘Doetinchem zonder Drempels - iedereen doet mee’ op 6 juli 2016 kwam 
duidelijk als prioriteit naar voren toegankelijke openbare toiletten in de binnenstad voor 
mensen met een beperking. Met name voor zij die in een (elektrische) rolstoel zitten. Door 
samen met onze inwoners en ondernemers meer bekendheid te geven aan de stickeractie 
(gebruik toilet) bouwen wij verder aan een gastvrij Doetinchem. 
 
7.1 Actuele kennis en expertise over zij met een beperking en hoe hiermee om te gaan is een 
vereiste 
Een demografische ontwikkeling is de dubbele vergrijzing (als gevolg van de babyboom na de 
Tweede Wereldoorlog en het feit dat de gemiddelde leeftijd steeds hoger komt te liggen omdat 
wij steeds ouder worden). Van de mensen van boven de 80 jaar heeft ruim 20% dementie en van 
de mensen boven de 90 jaar zelfs 40%. Hierdoor zal het aantal inwoners met dementie komende 
decennia sterk toenemen. Deze ontwikkeling laat als voorbeeld zien dat wij onze 
dienstverlening hierop moeten afstemmen en daarmee optimaliseren. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Mensen met een beperking en/of chronische ziekte mee laten doen is niet altijd even 

makkelijk 
Dit heeft te maken met de vele (soms zeer ernstige) vormen van beperkingen en chronische 
ziekten. Maar tegenwoordig is - naast persoonlijke begeleiding en ondersteuning - veel mogelijk 
om interactie met hen makkelijker en beter te doen laten verlopen. Zo geven diverse landelijke, 
regionale en lokale belangenverenigingen voor mensen met een beperking en Disability Studies 
hierover gerichte adviezen. En vergeet niet de vele, snel opeenvolgende, innovaties die hierin 
ondersteunend kunnen zijn.  
 
2.1 Het vraagt van ons allen een lange adem 
Het is een gegeven dat het realiseren van bewustwording en gedragsverandering een lastige en 
complexe opgave is. Maar door: 
- hierop bewust met eigen en/of met regionale campagnes in te zetten en aan te sluiten op 

landelijke campagnes, 
- als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven: 

 in dienstverlening, 

 in het zorgdragen voor goede fysieke toegankelijkheid tot en in gebouwen waarvoor wij 
verantwoordelijk zijn,  

 in het zorgdragen voor een toegankelijke, schone en veilige openbare ruimte, 
stimuleren wij onze inwoners, het bedrijfsleven/de werkgevers, het MKB en maatschappelijk 
middenveld tot een omslag in denken en doen. Daarnaast zijn Keulen en Aken ook niet op één 
dag gebouwd. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is hierin 
realistisch. Het beoogt namelijk een geleidelijke, maar (wel) progressieve totstandkoming van 
een toegankelijke en inclusieve samenleving. 
 
2.2. De zienswijzen van raadsfracties over deze uitvoeringsagenda verschillen in ambitie en 
reikwijdte 
De zienswijzen variëren in zekere mate in ambitie en reikwijdte. Maar duidelijk is dat u ons voor 
toegankelijkheidsvraagstukken waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn de boodschap mee hebt 
gegeven: ‘Niet dwingen, maar stimuleren’. Dat zal dus ook de insteek zijn voor de wijze waarop 
wij invulling geven aan de campagnes voor bewustwording en gedragsverandering. 
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3.1 Waarom jip-en-janneketaal niet altijd kan 
Het streven naar heldere taal is ons uitgangspunt. Maar een juridische tekst ‘platslaan’ tot wat 
verstaan wordt onder helder taalgebruik, kan net zo goed verkeerd uitpakken doordat de tekst 
juridisch gezien juist vager wordt. De formuleringen zijn juridisch gezien al snel te breed of juist 
te nauw. 
 
6.1 Alternatief openbaar toilet is nog niet altijd een alternatief voor (elektrische) 
rolstoelgebruikers  
Niet alle winkels en horecagelegenheden die deelnemen aan de stickeractie ‘alternatief 
openbaar toilet’ zijn (elektrische) rolstoeltoegankelijk. En dat geldt ook voor het toilet. Daarom 
is het goed in beeld te hebben en algemeen bekend te maken: 
- welke ondernemers deelnemen aan de stickeractie ‘alternatief openbaar toilet’, 
- welke gelegenheden van deze ondernemers met een (elektrische) rolstoel goed toegankelijk 

zijn, 
- in welke gelegenheden van deze ondernemers ook het toilet met een (elektrische) rolstoel 

goed toegankelijk is. 
 
Financiën  
Veel maatregelen en acties kunnen zonder extra middelen vanuit reguliere middelen worden 
uitgevoerd. Maar voor het inzetten op bewustwording en gedragsverandering zijn er vanuit de 
reguliere begroting onvoldoende middelen (voor capaciteit/fte en budget) voorhanden. 
Het hiervoor in 2018 benodigde bedrag komt op € 40.000,00. De helft (€ 20.000,00) van dit 
bedrag is structureel beschikbaar. In de voorjaarsnota 2017 doen wij hiervoor voor dan ook een 
incidentele aanmelding van € 20.000,-. Dit geeft ons de mogelijkheid om volgend jaar 
nadrukkelijker hierop in te zetten, om vervolgens de jaren erop dit bewustwordingsproces meer 
te verduurzamen. 
 
Vervolg  
Na uw vaststelling van de uitvoeringsagenda geven wij, samen met onze inwoners, een eerste 
aanzet aan een meer ‘inclusieve samenleving’. Hiermee geven wij het goede voorbeeld. 
De onderdelen op de uitvoeringsagenda zijn divers van aard. Ze sluiten aan bij onze reguliere 
taken en werkzaamheden.  
 
Monitoring  
Wij zullen u om de twee jaar informeren over de stand van zaken en de voortgang van de 
implementatie van de uitvoeringsagenda Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid. Dat zal dus 
voor het eerst zijn in: juni 2019. 
 
Bijlage 
1. Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid 2017-2018 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
  



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Doetinchemse Agenda 
Toegankelijkheid; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. Onze inwoners met een beperking en/of chronische ziekte te betrekken bij de uitvoering van 

de Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid door meedenk-, meelees-, meedoengroepen. 
2. In te zetten op bewustwording en gedragsverandering in onze organisatie, bij onze 

inwoners, en in onze samenleving door: 
a. het ontwikkelen en uitvoeren van campagnes, 
b. het aansluiten bij landelijke campagnes, 
c. het ontwikkelen en uitreiken van de Doetinchemse Toegankelijkheidsprijs. 

3. Met gerichte maatregelen en acties meer structureel in te zetten op begrijpelijke en daarmee 
duidelijke informatie en communicatie (zowel op papier als digitaal). 

4. Bij nieuw- en verbouw van openbare gebouwen en bij (her)ontwerp in de openbare ruime 
zoveel mogelijk rekening te houden met onze inwoners met een beperking. 

5. Met afdeling Handhaving van Buha BV in overleg te gaan over het consequent handhaven 
van de toegankelijkheid van de openbare ruimte in de binnenstad. 

6. Als alternatief voor het openbaar toilet in de binnenstad, samen met winkeliers en 
horecaondernemers, in het kader van gastvrij Doetinchem meer bekendheid te geven aan de 
stickeractie. 

7. De dienstverlening van onze eigen organisatie te optimaliseren door meer structureel 
gerichte (bij)scholing, cursussen en trainingen. 

8. Om een aanvullend bedrag van € 20.000,00 via de voorjaarsnota 2017 incidenteel beschikbaar 
te stellen om in 2018 nadrukkelijker in te zetten op bewustwording en gedragsverandering. 

9. U om de twee jaar te laten informeren over de stand van zaken en voortgang van de 
implementatie van de uitvoeringsagenda Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid. 

 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 8 juni 2017, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


