
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 

 

 Doetinchem, 14 december 2016 

 

 

Zienswijzen raadsfracties Doetinchemse 

agenda Toegankelijkheid 

 

 

Raadsfracties geven zienswijzen om richting te geven aan het plan van aanpak Doetinchemse agenda 

Toegankelijkheid 

 

Context 

Op 18 februari 2016 hebt u een motie aangenomen over het opstellen van een plan van aanpak voor 

de Doetinchemse agenda Toegankelijkheid. Wij hebben de uitvoering van deze motie opgepakt door 

meerdere activiteiten te organiseren voor de doelgroepen en doelgroeporganisaties. Voor uw raad is 

er een opiniërende/informatieve raadsbijeenkomst gehouden op 17 november 2016. Tijdens die 

bijeenkomst hebben raadsleden aan de hand van praktijkvoorbeelden/casussen opiniërend over 

toegankelijkheid in brede zin gesproken. De opbrengst hiervan - zoals wij het zien en hebben  

ervaren - treft u bijgaand aan. 

 

Beoogd effect 

Richtinggevende uitspraken van raadsfracties over een plan van aanpak voor de Doetinchemse agenda 

Toegankelijkheid. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan middelen, grenzen/kaders, verplichtingen versus 

stimulering, prioriteiten en urgentie, en aandachtpunten.  

Wij kunnen als vervolg op basis van uw uitspraken in april 2017 een plan van aanpak voor de 

Doetinchemse agenda Toegankelijkheid u voorleggen. 

 

Zienswijzen door beantwoording vragen 

Wij vragen de raadsfracties hun zienswijze te geven door het beantwoorden van twee vragen. 

 

Voordat er een Doetinchemse agenda Toegankelijkheid kan worden opgesteld, is het van belang een 

gemeenschappelijk beeld te hebben in de beantwoording van de volgende twee vragen: 

1. Hoe ver gaan we in het aanpakken van knelpunten bij de (fysieke) toegankelijkheid van 

gemeentelijke gebouwen en dienstverlening en de openbare ruimte? 

2. Welke mogelijkheden zijn er voor de gemeente en de samenleving om bij te dragen aan 

bewustwording om zo te komen tot een normale omgang met mensen met een beperking en 

daarmee tot sociale inclusie? 

 

Vervolg 

Wij leggen in april 2017 een plan van aanpak Doetinchemse agenda Toegankelijkheid aan u voor. 

 

Bijlagen 

Motie 18 februari 2016  

Raadsmededeling 2016-69 

Memo opiniërende raadsbijeenkomst 17 november 2016 

Opbrengst opiniërende/informatieve raadsbijeenkomst 17 november 2016 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     dr. J.M.E. Traag 


