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Geachte heer Schoneveld,
Mw. Maas heeft de Wmo-Raad Gemeente Moerdijk op 13 mei jl. de vraag van u voorgelegd of de WmoRaad
iets zou kunnen betekenen bij het organiseren van een toegankelijkheidsscan van de kernen van de gemeente
Moerdijk. Deze vraag zou voortvloeien uit een gesprek dat u met de fractievoorzitter van de PvdA en een
burger-commissielid heeft gehad.
Hoewel de WmoRaad, als adviesorgaan, voor haarzelf geen actieve rol ziet in de organisatie van de
inventarisatie wil ze hierin wel constructief meedenken. Ook benadrukt zij dat het VN-Verdrag Handicap, zoals
in het advies van de Stichting Zet is beschreven, breder is dan het toegankelijkheidsvraagstuk.
In grote lijnen adviseert de WmoRaad, aanvullend op en in lijn met de door de Stichting Zet genoemde
aanbevelingen, met betrekking tot de toegankelijkheidsscan het volgende:
•

•
•

•
•

Neem de klachten en signalen van de burgers aangaande de toegankelijkheid binnen de kernen
serieus door te laten zien dat ze worden opgepakt of indien ze niet worden opgepakt er minimaal
goede feedback wordt gegeven. Enkele bronnen van deze klachten en signalen zijn de “Beter buiten
app” en de input van de buitendienstmedewerkers van de gemeente;
Benader mantelzorgers met de vraag tegen welke barrières zij oplopen als het gaat om de
toegankelijkheid;
Benader vrijwilligers die met bewoners van lokale verpleeg- en zorginstellingen wandelen. Wellicht zijn
de vrijwilligers te benaderen via de Moerdijkse Bode (bijvoorbeeld in de periodieke column van de
wethouder) waarin ze worden opgeroepen om probleemsituaties te melden bij de gemeente, de beter
buiten app of de Dorpstafels;
Laat ambtenaren en bestuurders in de verschillende kernen wandelen met een rolstoel, zodat zij zich
fysiek kunnen verplaatsen in de doelgroep;
Inventariseer bij verbouwing en nieuwbouw van winkels, horecabedrijven, en andere instellingen of er
wordt voldaan aan de toegankelijkheideisen van het betreffende pand en de sanitaire voorzieningen.
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De WmoRaad heeft ook kennisgenomen van de memo van 6 mei 2020 met als onderwerp “Reactie stand van
zaken Lokale Inclusie Agenda. (n.a.v. vragen PvdA)”.
De beschrijving van het voorliggende proces aangaande de ontwikkeling van de voortgang van de
verwezenlijking van het onderhavige VN-verdrag wordt voor een belangrijk deel herkend.
Hoewel de aanpak na de tweede scan in 2017 voortvarend leek en er op basis van het advies ‘laaghangend
fruit’ voor de gemeente te plukken, is er onder invloed van herprioritering een stagnatie in de planvorming en
uitvoering ontstaan. De WmoRaad betreurt dit, temeer omdat er ook geen concreet overzicht is van de
aanbevelingen en voorstellen die wel zouden zijn opgepakt.
De WmoRaad maakt graag, desgevraagd, gebruik van de gelegenheid om advies uit te brengen over de
voorgestelde aanpak.

Met vriendelijke groet,
Wmo-Raad Gemeente Moerdijk

W. Tolenaars,
Secretaris.
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