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Geachte raad,
Met deze RIB laten we u kennis nemen van het voornemen om het manifest ledereen
doet mee! te ondertekenen in de week van de toegankelijkheid op B oktober 2019.
Deze ondertekening is gepland ter afronding van de beeldvormende
raadsbijeenkomst op B oktober over de inclusieve samenleving. Namens het college
zal wethouder Lianne Smit het manifest tekenen. Een vertegenwoordiger van de
Participatieraad zal een handtekening zetten namens de mensen met een beperking.

Inleiding
In juli 2016 is in Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap van kracht geworden. Dit verdrag biedt een toegepaste uitwerking van
bestaande mensenrechten, met als doel een gelijkwaardige participatie van mensen
met een beperking in de maatschappij. Centraal in het VN-Verdrag staat het
bevorderen van een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, en waar
non-discriminatie, gelijke kansen en toegankelijkheid algemene beginselen zijn, Het
VN-Verdrag is van toepassing op alle soorten handicaps: zowel fysieke, psychische
als verstandelijke beperkingen. Ook beslaat het VN-Verdrag veel terreinen die van
belang zijn voor mensen met een handicap. Denk aan arbeid, onderwijs, wonen,
goederen en diensten, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur,
vrijetijdsbesteding en uitgaan.
Met de invoering van het VN-Verdrag Handicap moeten ook gemeenten uitvoering
geven aan dit verdrag. In 2018 ontwikkelden 25 koplopergemeenten, samen met
ervaringsdeskundigen, een manifest waarin zij aangaven wat zij binnen het VNGproject ledereen doet mee! wilden bereiken.
Het ministerie van VWS heeft hierin een coórdinerende rol en werkt hiervoor samen
met de Alliantie VN-Verdrag (bestaande uit leder(In), Landelijk Platform GGZ, Per
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Saldo en de Coalitie voor inclusie; zij vertegenwoordigen de mensen met een
beperking), VNO-NCW en MKB Nederland (vertegenwoordigen de ondernemers en
werkgevers), andere ministeries en de VNG.
Het projectteam'Iedereen doet mee!'van de VNG ondersteunt gemeenten bij de
implementatie van het VN Verdrag en deelt kennis over dit onderwerp.
Het Waalres Akkoord stelt dat een inclusieve samenleving ook voor Waalre van
belang is. Met de ondertekening van het Manifest dragen we openlijk uit dat de
gemeente Waalre werkt aan een inclusieve gemeente.

Manifest Iedereen doet mee!
De ondertekening van het manifest is best bijzonder. Het is een succes dat we
samen willen vieren. De Alliantie VN-Verdrag heeft onze aanmelding voorgelegd
aan verschillende inwoners en ook zij vinden dat de gemeente Waalre laat zien dat
er stappen worden gezet naar een inclusieve samenleving. Een mooi compliment én
een aanmoediging om hiermee door te gaan.

De status van het Manifest
Met de ondertekening van het manifest laten we onze inwoners zien dat we werken
aan een inclusieve samenleving. En hierin willen leren en zo stap voor stap de
doelen in het VN-Verdrag waarmaken.

Als bijlage is het Manifest bijgevoegd waarin de doelstelling verwoord wordt
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