
van: Jeroen Veltheer
De Waard 6, 9497 PT Donderen
jeroen.veltheer@zylt.nl, 0592-555005

Donderen, 10 maart 2014 
betreft: VN Verdrag voor rechten van mensen met een handicap
 www.vnverdragwaarmaken.nl

Geachte gemeenteraad,

Binnenkort gaat het wetsvoorstel voor het invoeren van het VN Verdrag voor de rechten van 
mensen met een beperking naar de Tweede Kamer. Ons kabinet wil, als het parlement instemt, 
voor 2015 het verdrag van kracht laten worden. 
De verplichtingen uit het Verdrag, die de Nederlandse staat daarmee aangaat, gelden ook voor 
de lokale overheid, uw en mijn gemeente. Het betekent dat ook gemeenten hun plannen zo 
moeten aanpassen dat mensen met een handicap al hun rechten kunnen genieten. Gemeenten 
moeten bijvoorbeeld zorgen dat publieke ruimten, onderwijs en de arbeidsmarkt toegankelijk 
worden. Niet alles hoeft meteen te worden veranderd, maar van gemeenten wordt verwacht 
dat ze een plan maken en prioriteiten bepalen.

Ik wil u vragen om het VN Verdrag te agenderen voor een raadsvergadering. U kunt daar 
bespreken welke acties uw gemeente gaat ondernemen. Uiteraard wil ik u daarbij dan naar 
vermogen ondersteunen. 

Het Verdrag wordt ergens tussen eind 2014 en juli 2015 geratificeerd. Ik denk dat het 
verstandig is niet te wachten tot dat moment, maar hier een voorschot op te nemen. Het VN 
Verdrag vraagt een aanpassing van de samenleving en raakt alle levensgebieden van alle 
burgers en dus ook alle beleidsterreinen van de gemeente. Er is veel werk te doen. We denken 
dat het goed is zo snel mogelijk te beginnen met het maken van plannen.
De gemeente is betrokken bij ingrijpende hervorming van langdurige zorg en ondersteuning 
voor burgers met een handicap (Wmo, AWBZ, Jeugdwet). Staatssecretaris Van Rijn gaf al aan 
dat het VN Verdrag “richting geeft aan de hervorming van de langdurige zorg”. Het is dus 
belangrijk om de inhoud ook bij de herinrichting van de Wmo te gebruiken.

Nu stuur ik u dit verzoek aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. Ik zou het op 
prijs stellen als uw raad besluit dit verzoek op het to do lijstje van de opvolgende 
gemeenteraad te zetten.

Op www.vnverdragwaarmaken.nl kunt u veel informatie over dit VN Verdrag vinden waaronder 
beelden van de raadsvergadering van de gemeente Westerveld bekijken die het VN Verdrag 
besprak op 6 juni 2013. Ook via de volgende links vindt u informatie over het VN Verdrag:
www.youtube.com/watch?v=Bp2etO1DTH4 
www.vnverdragwaarmaken.nl/images/stories/Algemene_Informatie/FactsheetVNverdrag.pdf
www.vnverdragwaarmaken.nl/images/stories/Algemene_Informatie/VNverdragbrochurecgraad.pdf

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,

Jeroen Veltheer
ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking
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