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Toegankelijk Drenthe
Status:ïer informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de afdoening van onze toezegging naar aanleiding van
de uitvoering van de motie M2016-23 Toegankelijk Drenthe, ter uitvoering van het be-
sluit dat wij op 5 juni 2018 hebben genomen.

Op 't3 juli 2016 hebben uw Staten genoemde motie ingediend naar aanleiding van de
ratificatie door de Tweede en Eerste Kamer van het VN-verdrag voor rechten van per-

sonen met een beperking. ln de motie werden wij opgeroepen om inzichtelijk te ma-
ken welke consequenties de ratificatie van het VN-verdrag en de wetgeving ten aan-
zien van het thema toegankelijkheid voor de provinciale beleidsterreinen hebben en

uw Staten hierover te informeren. De motie is aangenomen.

Op 13 september 2017 heeft een statenbijeenkomst plaatsgevonden. Hierin bent u
geïnformeerd over de betekenis van het VN-verdrag en over de rol van de provincie.

Tijdens deze bijeenkomst is geconcludeerd dat de provincie verantwoordelijk is voor
de toegankelijkheid binnen haar organisatie en de provinciale beleidsterreinen in haar
rol als:
- politiek orgaan: informatievoorziening verkiezing/stemprocedures
- werkgever: personeel, gebouw
- dienstverlener: website, procedures

- beleidsmaker en -uitvoerder: verkeer en (openbaar) vervoer, openbare ruimte/Om-
gevingsvisie, cultuur, sport en vrije tijd, economie/bedrijvigheid

- subsidiegever en aanbesteder: subsidievoorwaarden
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ln onze brief van 13 december 2017 zijn uw Staten geïnformeerd over de afdoening
van de motie. Hierbij hebben wij toegezegd dat wij u zouden informeren over de wijze
waarop wij uitvoering gaan geven aan de verbetering van de toegankelijkheid van de
organisatie en het beleid.

VN-verdrag voor rechten van personen met een beperking
De ratificatie van het VN-verdrag voor rechten van personen met een beperking
schept verplichtingen voor Nederland. Overheden, bedrijven en maatschappelijke or-
ganisaties moeten werken aan een toegankelijker en inclusievere samenleving. leder
persoon moet kunnen meedoen.
Vaak wordt hierbij gedacht aan mensen met een fysieke beperking, zoals mensen in
een rolstoel of mensen met een visuele handicap. De doelgroep is echter breder. Bij
'personen met een beperking' moet gedacht worden aan personen met langdurige fy-
sieke, m entale, intellectuele of zintu igl ijke beperkingen.

Uitkomsten verkenning toegankelijkheid provincie Drenthe
Wij hebben gekeken naar het huidige niveau van toegankelijkheid van de organisatie
en verkend welke mogelijkheden er zijn om de toegankelijkheid te verbeteren. Hieruit
is naar voren gekomen dat:
- de website www.provincie.drenthe.nl al goed toegankelijk is en eraan gewerkt

wordt om voor de zomer van 2018 het keurmerk'drempelvrij 'te krijgen;
- er aan de website r¡vww.drentsparlement.nl nog verbeteringen kunnen worden aan-

gebracht;

- het provinciehuis al rolstoelvriendelijk is. Er zal een toegankelijkheidsscan gedaan
worden in, door en rondom het provinciehuis om te kijken of het provinciehuis ook
voor andere doelgroepen toegankelijk is;

- de digitale systemen voor medewerkers met een beperking onvoldoende toegan-
kelijk zijn;

- de provincie Drenthe als werkgever moet voldoen aan de banenafspraak, voort-
vloeiend uit de Participatiewet. Dit leidt tot inspanningen om het gebouw en sys-
temen toegankelijk te maken voor alle medewerkers;

- de verkiezingsprogramma's en -informatie onvoldoende toegankelijk zijn;
- niet alle personen met een beperking op dit moment zelfstandig hun stem kunnen

uitbrengen.

Voor veel van bovenstaande bevindingen geldt dat er nog onvoldoende bewustwor-
ding is over dit thema. Het thema meer onder de aandacht brengen kan bijdragen aan
een toegankelijker Drenthe.

Aanpak verbeteren toegankelijkheid provincie Drenthe
De overheid moet de burgerlijke en politieke rechten uit het VN-verdrag voor de rech-
ten van personen met een beperking direct in de praktijk brengen, bijvoorbeeld het
recht om niet gediscrimineerd te worden en het recht om te mogen stemmen. De eco-
nomische, sociale en culturele rechten mag de overheid geleidelijk aan implemente-
ren, zoals het recht op onderwijs, het recht op wonen en het recht op zorg. ons stand-
punt is dat wij als overheidsorgaan een voorbeeldfunctie hebben. Om onze organisa-
tie toegankelijker te maken, werken wij daarom het komende jaar aan drie pijlers:
1) meer bewustwording creëren: door samen te werken met gemeenten op dit thema

en samen o.a. de 'Week van toegankelijkheid' in Drenthe te organiseren;
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2) fysieke toegankelijkheid verbeteren: door een toegankelijkheidsscan uit te voeren
van het provinciehuis voor verschillende doelgroepen die in het provinciehuis ont-
vangen kunnen worden als bezoeker, maar ook als medewerker;

3) digitale toegankelijkheid: door de websrte aan te passen om het keurmerk'drem-
pelvrij'te krijgen en door interne systemen toegankelijk te maken voor alle mede-
werkers.

Wij kunnen samen met uw griffie werken aan de verbetering van de toegankelijkheid
van de provinciale verkiezingen 2019 en de website www.drentsparlement.nl.

Wijvertrouwen erop uw Staten hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en gaan
ervan uit dat de motie hiermee is afgedaan.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

--s€€feffi


