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Onderwerp: I nstel I en Adviesraad Toega n ke I ij kheid
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/l eden,

Hierbij informeren wij u over het instellen van de Adviesraad Toegankelijkheid

Zoals verwoord in de Sociale Agenda, zal deze Adviesraad, bestaande uit onder
andere ervaringsdeskundigen, het provinciaal bestuur gevraagd en ongevraagd
van advies voorzien over voorgenomen beleid of voorgenomen uitvoering van
beleid. Dit conform het bepaalde in het VN Verdrag handicap.

ln beginsel adviseert de Adviesraad over aspecten van toegankelijkheid in
Drenthe, waarbij de lnclusieagenda leidend is voor wat betreft de onderwerpen
waarop de Adviesraad bevraagd wordt.

lnmiddels hebben wij ca. 13 personen bereid gevonden lid te worden van deze
Adviesraad. Nieuwe leden zijn nog welkom tot een maximum van 24 (2 personen
per gemeente). De ambassadeurs toegankelijkheid van de verschillende ge-
meenten hebben in het aandragen van leden een rol van betekenis.

Twee maal per jaar zullen wij de Drentse gemeenten en instellingen uitnodigen
om samen met de Adviesraad de stand van zaken rond toegankelijkheid door te
nemen. De Adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven op (te ontwik-
kelen) beleid, op uitvoering en projecten. De Adviesraad doet dit vanuit zijn per-

soonlijke ervaringsdeskundigheid. Deelnemers geven advies zonder last en rug-
gespraak. Provincie en partners koppelen in elke volgende bijeenkomst terug wat
met het advies is gedaan of gedaan wordt.
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Wij beogen een vroege feedback, doordat de doelgroep al in ontwikkeling van

beleid en uitvoering meedenkt en -kijkt en tevens steunt in het sturen van de

focus.

De Adviesraad wordt gefaciliteerd met een ambtelijk secretaris vanuit de pro-

vincie en kiest zijn eigen voorzitter.

Na twee jaar wordt geëvalueerd. De provincie bekijkt, samen met de Adviesraad,
gemeenten en instellingen, of de vorm en inhoud van deze Adviesraad Toegan-

kelijkheid voldoet en moet worden voortgezet.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter , secretaris

th/coll


