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Onderwerp: Behandeling motie Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid 

Portefeuillehouder: Wethouder Telder  

Datum: 19 juli 2016  

 

 

Kennis te nemen van 

1. Het gegeven dat wij op 20 oktober 2016 met u opiniërend in overleg gaan over de  

    opbrengsten van de dialogen met de doelgroep en hun belangenorganisaties in relatie tot  

    het opstellen van de Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid. 

2. De planning dat wij de Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid in de eerste geplande raad  

    van 2017 behandelen. 

  

Context 

U heeft op 18 februari 2016 unaniem de motie Doetinchemse AgendaToegankelijkheid 

aangenomen. De goedkeuring door de Tweede Kamer (21 januari 2016) en later de Eerste 

Kamer (12 april 2016) voor de ratificatie van het VN-verdrag vormde de aanleiding. Op basis 

van deze motie is u medegedeeld dat: 

-  de dialogen medio juni/juli zullen plaatsvinden; 

-  de opbrengsten van deze dialogen met de Sociale Raad gedeeld zullen worden; 

-  medio september de opbrengsten van de dialogen opiniërend aan u zullen worden  

   voorgelegd; 

-  een plan van aanpak voor de Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid bij de  

   begrotingsbehandeling 2017 klaar is. 

  

Kernboodschap 

De invulling van de ingeplande raadsbijeenkomsten medio september maakt het helaas niet 

mogelijk om opiniërend met u in dialoog te gaan. Het gaat om een nieuwe, experimentele 

invulling van een informatieve raadsbijeenkomst. Het moet leiden tot richtinggevende 

uitspraken van de raad over de invulling van de Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid. 

Hiermee kan het college verder aan de slag om hiertoe daadwerkelijk te komen. De dialogen 

met “de doelgroep” en hun belangenorganisaties, als ook met de Sociale Raad hebben al wel 

plaatsgevonden (6 en 14 juli jl.). Een sfeerverslag van deze bijeenkomsten op 6 juli treft u 

bijgaand aan. Daarnaast speelt mee dat de coördinerend portefeuillehouder K. Telder graag 

zelf bij deze dialoog aanwezig wil zijn. Zijn vakantie maakt dit in ieder geval voor de eerste helft 

van september niet mogelijk.  

 

Vervolg 

Op 20 oktober 2016 gaan wij opiniërend met u in overleg over de opbrengsten van de  

dialogen met de doelgroep en hun belangenorganisaties. Dit in relatie tot het opstellen van de  

Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid. Hiervoor ontvangt u tijdig alle documenten. De 

uitkomsten van deze dialoog zijn hierbij richtinggevend. De Doetinchemse Agenda 

Toegankelijkheid behandelen wij in de eerste geplande raad van 2017. 

 

Bijlagen 

1. Sfeerverslag van de bijeenkomsten Doetinchem zonder drempels op 6 juli 2016. 

 


