Vragenlijsten Monitor VN-verdrag Handicap

Iedereen doet mee!

Vragenlijsten uit de monitor VN-verdrag Handicap

27 maart 2020
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1. Toelichting
1.1

Inleiding

De volgende vragenlijsten maken onderdeel uit van de Monitor VN-verdrag Handicap. Om inzicht te krijgen in
waar uw gemeente staat op het gebied van toegankelijkheid, kunt u de betreffende vragenlijsten met de digitale
monitor op maat versturen naar inwoners, medewerkers en leden van het college van B en W en/of de
gemeenteraad van uw gemeente. U bepaalt daarbij zelf welke personen u wilt bevragen en over welke
onderwerpen u hen vragen wilt stellen. De monitor verstuurt de vragenlijsten op maat en presenteert de
uitkomsten van alle antwoorden. Meer informatie over de monitor vindt u op de website van de VNG:
https://vng.nl/artikelen/monitor-vn-verdrag-handicap

1.2

Toelichting doelgroepen

De monitor bevat vragenlijsten voor drie doelgroepen binnen uw gemeente:
•

Beleid. Vragen over de toegankelijkheid van beleid, voor medewerkers of andere personen die binnen uw
gemeente verantwoordelijk zijn voor beleid en/of de uitvoering hiervan.

•

Ambitie. Vragen over aspiraties ten aanzien van toegankelijkheid voor leden van het college van B en W en/of
de gemeenteraad

•

Ervaring. Vragen over ervaringen met toegankelijkheid in de gemeente voor inwoners met een beperking of
langdurige ziekte, ouders/mantelzorgers die zorg verlenen aan inwoners of ervaringsdeskundigen die de
belangen vertegenwoordigen van inwoners.

1.3

Toelichting onderwerpen

Voor elke doelgroep zijn er vragen met betrekking tot zeven onderwerpen:
•

Onderwijs & ontwikkeling. De toegankelijkheid van het onderwijs en de mogelijkheden voor inwoners om
zich levenslang te kunnen ontwikkelen.

•

Thuis. De toegankelijkheid van woningen en de mogelijkheden voor iedereen om te wonen waar en hoe ze
willen.

•

Werk & inkomen. De beschikbaarheid en toegankelijkheid van werkplekken en de mogelijkheden voor
iedereen om maatschappelijke betekenis hebben.

•

Vrije tijd. De toegankelijkheid van locaties en evenementen en de mogelijkheden om in je vrije tijd te doen
wat je wilt.

•

Vervoer. De toegankelijkheid van (openbaar) vervoer en de mogelijkheden voor iedereen om zichzelf te
kunnen verplaatsen.

•

Welzijn, gezondheid & ondersteuning. De beschikbaarheid van zorg en ondersteuning en de mogelijkheden
voor iedereen om sociale contacten te onderhouden.

•

Algemeen. De mate waarin de gemeente werkt aan bewustwording, het betrekken van
ervaringsdeskundigheid en de toegankelijkheid van locaties, evenementen en informatiebronnen.

Meer informatie over de betreffende onderwerpen vindt u in de Index Lokale Inclusie Agenda.

1.4

Toelichting vragenlijsten op maat

Als gebruiker van de monitor bepaalt u zelf welke doelgroepen u wilt benaderen, wie u daarvoor uitnodigt en over
welke onderwerpen u de betreffende personen vragen wilt stellen. De monitor stelt op basis van uw keuzes uit het
totaal aan beschikbare vragen een vragenlijst op maat samen.
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2. Vragen over ervaring
2.1

Introductie

Hartelijk dank voor uw deelname aan de Monitor VN-verdrag Handicap. Met deze monitor onderzoekt uw
gemeente of de gemeente toegankelijk is voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.
De gemeente vraagt u als inwoner om een aantal vragen te beantwoorden over uw ervaringen met
toegankelijkheid in het dagelijks leven in uw gemeente. De vragen kunnen over verschillende onderwerpen gaan,
zoals uw thuissituatie, uw vrijetijdsbesteding of vervoer.
Per onderwerp worden u twaalf vragen gesteld. Het aantal onderwerpen en het totaal aantal vragen verschilt per
deelnemer, maar u kunt er rekening mee houden dat de vragenlijst ongeveer 20-30 minuten tijd kost. Als er
vragen zijn die u niet kunt beantwoorden omdat u hier geen ervaring mee heeft, dan kunt u dit bij de vragen
aangeven.
U kunt op ieder moment stoppen met de vragenlijst en later via de link in uw e-mail verder gaan met het invullen
van de vragen. Wilt u meer informatie over de Monitor VN-verdrag Handicap of heeft u vragen over het invullen
van de vragenlijst? Dan vindt u hiervoor in uw e-mail contactgegevens van de contactpersoon binnen uw
gemeente.

2.2

Vragen over uzelf

Voor een goede verwerking van de uitkomsten van deze monitor willen we u vragen om enkele algemene vragen
over uzelf te beantwoorden. De vragenlijst is verder anoniem. Mocht u deze informatie liever niet willen delen,
dan kunt u dit aangeven bij de vragen.

Vraag 1 Vult u de vragenlijst in met betrekking tot uzelf of bent u ouder of mantelzorger van een
kind/persoon met een beperking of langdurige ziekte?
•

Ik vul de vragenlijst in namens mezelf

•

Ik vul de vragenlijst in voor een persoon waarvan ik ouder of mantelzorger ben

Aanvullende toelichting voor ouders of mantelzorgers
U heeft aangegeven dat u ouder of mantelzorger bent van een persoon met een beperking of langdurige ziekte.
We vragen u om deze vragenlijst in te vullen voor deze persoon.
We leggen u verschillende vragen voor die over de toegankelijkheid van de gemeente gaan. We willen u vragen
om deze samen in te vullen met de persoon waarvan u ouder of mantelzorger bent. Mocht dat niet mogelijk zijn,
dan zou het fijn zijn als u de vragen op basis van uw eigen ervaringen kunt beantwoorden vanuit het perspectief
van de persoon waarvan u ouder of mantelzorger bent. Als er vragen zijn die u niet vanuit dit perspectief kunt
beantwoorden, dan kunt u dit aangeven.

Vraag 2 Hou oud bent u?
•

17 jaar of jonger

•

Tussen 18 en 29 jaar

•

Tussen 30 en 44 jaar

•

Tussen 45 en 59 jaar

•

60 jaar of ouder

•

Ik deel deze informatie liever niet
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Vraag 3 Wat is uw geslacht?
•

Vrouw

•

Man

•

Anders

•

Ik deel deze informatie liever niet

Vraag 4 Heeft u een migratieachtergrond?
•

Nee, ik heb een Nederlandse achtergrond (beide ouders zijn in Nederland geboren)

•

Ja, ik heb een Westerse migratieachtergrond (ten minste één ouder is in een ander land geboren in Europa
(exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië of Japan)

•

Ja, ik heb een Niet-westerse migratieachtergrond (ten minste één ouder is in een land in Afrika, LatijnsAmerika, Azië (exclusief Japan en Indonesië) of in Turkije geboren)

•

Ik deel deze informatie liever niet

Vraag 5 Volgt u momenteel nog een vorm van onderwijs? Bijv. Basisonderwijs, speciaal onderwijs,
voortgezet (speciaal) onderwijs, mbo, hbo, universiteit of volwasseneducatie
•

Nee

•

Ja

•

Ik deel deze informatie liever niet

Vraag 6 Heeft u een beperking of langdurige ziekte? (Kies de omschrijving die het meeste voor u
van toepassing is)
Ik heb ...
•

Geen beperking of langdurige ziekte

•

Een fysieke beperking

•

Een visuele beperking

•

Een auditieve beperking

•

Een psychische aandoening

•

Een verstandelijke beperking

•

Een langdurige ziekte

•

Een beperking die anders is dan de gegeven opties of waarvan ik verder geen informatie wil geven

•

Ik deel deze informatie liever niet

2.3

Onderwijs & Ontwikkeling

Het volgende onderdeel gaat over de toegankelijkheid van onderwijs en ontwikkeling binnen uw gemeente.
We leggen u in totaal twaalf onderwerpen voor over de volgende thema’s:
-

Inclusief onderwijs.

-

Schoolgebouwen.

-

Van school naar werk & levenslang ontwikkelen.

-

Veilig naar school.
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We vragen u om per onderwerp een rapportcijfer tussen de 1 en 10 te geven voor uw ervaringen binnen de
gemeente. Als uw ervaringen op het onderwerp zeer positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen
negatief zijn, dan geeft u een lage score. Mocht u geen score kunnen geven voor een onderwerp omdat u hier
geen ervaringen mee heeft, dan kunt u dit aangeven.
Na elk thema, kunt u toelichting geven bij de scores die u hebt gegeven voor de onderwerpen. Bijvoorbeeld als u
een voorbeeld wilt opnemen of een score wilt uitleggen. De tekst die u hier toevoegt wordt opgenomen bij de
resultaten voor de gemeente.

Inclusief onderwijs / voorschool
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De mogelijkheden voor jongeren met een beperking of langdurige ziekte om naar een gewone basisschool of
middelbare school te gaan.

2.

De beschikbaarheid van passend onderwijsaanbod in de gemeente.

3.

De ondersteuning en zorg die wordt geboden in onderwijstijd.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Schoolgebouwen
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De toegankelijkheid van het schoolplein en de entree van de school.

2.

De toegankelijkheid van ruimtes in het schoolgebouw, zoals lokalen, de aula, deuren, gangen en toiletten.

3.

Hoe makkelijk het is om je weg te vinden in het schoolgebouw.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Van school naar werk / Leven lang ontwikkelen
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De overstap van het voortgezet (speciaal) onderwijs naar vervolgonderwijs (een andere opleiding).

2.

De beschikbaarheid van stageplekken voor jongeren met een beperking of langdurige ziekte.

3.

De toegankelijkheid van scholingsaanbod voor volwassenen

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.
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Veilig naar school
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De mogelijkheden voor jongeren met een beperking of langdurige ziekte om zelfstandig naar school te
reizen.

2.

De mogelijkheden voor jongeren met een beperking of langdurige ziekte om met het openbaar vervoer naar
school te reizen.

3.

De mogelijkheden die worden geboden voor aangepast vervoer naar school.

U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

2.4

Werk & Inkomen

Het volgende onderdeel gaat over de toegankelijkheid van werk & inkomen binnen uw gemeente.
We leggen u in totaal twaalf onderwerpen voor over de volgende thema’s:
-

Begeleiding naar een duurzame werkplek.

-

Aangepast werk.

-

Besteedbaar inkomen.

-

De gemeente als werkgever.

We vragen u om per onderwerp een rapportcijfer tussen de 1 en 10 te geven voor uw ervaringen binnen de
gemeente. Als uw ervaringen op het onderwerp zeer positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen
negatief zijn, dan geeft u een lage score. Mocht u geen score kunnen geven voor een onderwerp omdat u hier
geen ervaringen mee heeft, dan kunt u dit aangeven.
Na elk thema, kunt u toelichting geven bij de scores die u hebt gegeven voor de onderwerpen. Bijvoorbeeld als u
een voorbeeld wilt opnemen of een score wilt uitleggen. De tekst die u hier toevoegt wordt opgenomen bij de
resultaten voor de gemeente.

Begeleiding naar een duurzame werkplek
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

Het aanbod van werkplekken voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

2.

De ondersteuning en voorzieningen van de gemeente om een passende baan te vinden.

3.

De mogelijkheden voor aanpassingen aan de werkplek.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.
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Aangepast werk
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De mogelijkheden om vrijwilligerswerk of aangepast werk te doen.

2.

Het aanbod van de Sociale Werkvoorziening voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

3.

De beschikbaarheid van voorzieningen (zoals braille-apparatuur, technische hulpmiddelen voor spraak en
gehoor en aanpasbare stoelen en bureaus).

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Besteedbaar inkomen
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De hoogte van het besteedbare inkomen van inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

2.

De mate waarin het inkomen van inwoners met en zonder beperking gelijk is.

3.

De beschikbare ondersteuning van de gemeente om niet in de schulden te komen.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

De gemeente als werkgever
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De mogelijkheden voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte om voor de gemeente te werken.

2.

De toegankelijkheid van het gemeentehuis als werkplek.

3.

De beschikbaarheid van extra scholing en begeleiding vanuit de gemeente om te kunnen werken.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

2.5

Vrije tijd

Het volgende onderdeel gaat over de toegankelijkheid van vrijetijdsbesteding binnen uw gemeente.
We leggen u in totaal twaalf onderwerpen voor over de volgende thema’s:
-

Winkels en horeca.

-

Spelen, sporten en natuur.

-

Cultuur en evenementen.

-

Openbare gebouwen en burgerschap.
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We vragen u om per onderwerp een rapportcijfer tussen de 1 en 10 te geven voor uw ervaringen binnen de
gemeente. Als uw ervaringen op het onderwerp zeer positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen
negatief zijn, dan geeft u een lage score. Mocht u geen score kunnen geven voor een onderwerp omdat u hier
geen ervaringen mee heeft, dan kunt u dit aangeven.
Na elk thema, kunt u toelichting geven bij de scores die u hebt gegeven voor de onderwerpen. Bijvoorbeeld als u
een voorbeeld wilt opnemen of een score wilt uitleggen. De tekst die u hier toevoegt wordt opgenomen bij de
resultaten voor de gemeente.

Winkels en horeca
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad.

2.

De toegankelijkheid van winkels.

3.

De toegankelijkheid van horecagelegenheden.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Spelen, sporten en natuur
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De toegankelijkheid van plekken waar je naartoe wilt in je vrije tijd.

2.

De mogelijkheden om bij een sport- of spelvereniging deel te nemen aan activiteiten.

3.

De toegankelijkheid van openbare speelplaatsen en wijkactiviteiten.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Cultuur en evenementen
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De toegankelijkheid van evenementen, festivals en andere culturele activiteiten die in de gemeente worden
georganiseerd.

2.

De toegankelijkheid van musea, theaters, bioscopen en andere locaties met uitingen van kunst in de
gemeente.

3.

De beschikbaarheid van informatie over de toegankelijkheid van locaties en evenementen in de gemeente.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.
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Openbare gebouwen en burgerschap
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De toegankelijkheid van openbare gebouwen, zoals het gemeentehuis en de bibliotheek.

2.

De mogelijkheden om een functie te hebben in een bestuur of raad.

3.

De mogelijkheden om te stemmen bij verkiezingen.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

2.6

Thuis

Het volgende onderdeel gaat over de toegankelijkheid van uw woonsituatie binnen de gemeente.
We leggen u in totaal twaalf onderwerpen voor over de volgende thema’s:
-

Woningaanbod.

-

Zelfstandig wonen en eigen regie.

-

Omgeving en locatie.

-

Veiligheid.

We vragen u om per onderwerp een rapportcijfer tussen de 1 en 10 te geven voor uw ervaringen binnen de
gemeente. Als uw ervaringen op het onderwerp zeer positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen
negatief zijn, dan geeft u een lage score. Mocht u geen score kunnen geven voor een onderwerp omdat u hier
geen ervaringen mee heeft, dan kunt u dit aangeven.
Na elk thema, kunt u toelichting geven bij de scores die u hebt gegeven voor de onderwerpen. Bijvoorbeeld als u
een voorbeeld wilt opnemen of een score wilt uitleggen. De tekst die u hier toevoegt wordt opgenomen bij de
resultaten voor de gemeente.

Woningaanbod
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

Het aantal geschikte en betaalbare woningen voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

2.

De beschikbare informatie over het aanbod van geschikte woningen voor personen met een beperking of
langdurige ziekte.

3.

De toegankelijkheid van woningen die nieuw worden gebouwd in de gemeente.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
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indien gewenst, toe te lichten.

Zelfstandig wonen/eigen regie
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De keuzemogelijkheden voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte om te wonen waar ze zelf
willen.

2.

De beschikbare ondersteuning vanuit de gemeente om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen.

3.

De beschikbare ondersteuning vanuit de gemeente voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte
om een geschikte woning te vinden.

U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten

Omgeving en locatie
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De beschikbare ondersteuning van de gemeente voor familie die thuis helpt (mantelzorgers).

2.

De sfeer en leefomstandigheden in de buurt.

3.

De mate waarin inwoners met een beperking of langdurige ziekte worden geaccepteerd in de buurt.

U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Veiligheid
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De inzet van de gemeente voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte om veilig thuis te kunnen
wonen.

2.

De manier waarop de gemeente omgaat met verwaarlozing of huiselijk geweld bij inwoners met een
beperking of langdurige ziekte.

3.

De manier waarop de gemeente omgaat met personen met verward gedrag.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

2.7

Vervoer

Het volgende onderdeel gaat over de toegankelijkheid van vervoer binnen de gemeente.
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We leggen u in totaal twaalf onderwerpen voor over de volgende thema’s:
-

Vervoer in de regio.

-

Zelfstandig vervoer.

-

Vervoer op maat.

-

Openbaar vervoer.

We vragen u om per onderwerp een rapportcijfer tussen de 1 en 10 te geven voor uw ervaringen binnen de
gemeente. Als uw ervaringen op het onderwerp zeer positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen
negatief zijn, dan geeft u een lage score. Mocht u geen score kunnen geven voor een onderwerp omdat u hier
geen ervaringen mee heeft, dan kunt u dit aangeven.
Na elk thema, kunt u toelichting geven bij de scores die u hebt gegeven voor de onderwerpen. Bijvoorbeeld als u
een voorbeeld wilt opnemen of een score wilt uitleggen. De tekst die u hier toevoegt wordt opgenomen bij de
resultaten voor de gemeente.

Vervoer in de regio
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De bereikbaarheid van bestemmingen die voor u belangrijk zijn.

2.

De mogelijkheden om wensen of klachten op het gebied van reizen in de gemeente te delen.

3.

De veiligheid in het verkeer in de gemeente.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Zelfstandig vervoer
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De keuzemogelijkheden voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte om te wonen waar ze zelf
willen.

2.

De beschikbare ondersteuning vanuit de gemeente om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen.

De beschikbare ondersteuning vanuit de gemeente voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte om een
geschikte woning te vinden.
Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
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indien gewenst, toe te lichten.

Vervoer op maat
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De mogelijkheden om de taxi te gebruiken.

2.

De beschikbare informatie over vervoersmogelijkheden van de gemeente.

3.

Keuzevrijheid in mogelijkheden in maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals rolstoelen, duo-bikes of
scootmobielen.

3.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Openbaar vervoer
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De toegankelijkheid van openbare vervoersmiddelen. Bijvoorbeeld de bus, tram of trein.

2.

De toegankelijkheid van in- en uitstapplekken voor openbaar vervoer.

3.

De manier waarop personeel in het openbaar vervoer inwoners met een beperking of langdurige ziekte
aanspreekt.

U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

2.8

Welzijn, Gezondheid & Ondersteuning

Het volgende onderdeel gaat over de toegankelijkheid van vervoer binnen de gemeente.
We leggen u in totaal twaalf onderwerpen voor over de volgende thema’s:
-

Gezondheid.

-

Zorg.

-

Ondersteuning.

-

Welzijn.

We vragen u om per onderwerp een rapportcijfer tussen de 1 en 10 te geven voor uw ervaringen binnen de
gemeente. Als uw ervaringen op het onderwerp zeer positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen
negatief zijn, dan geeft u een lage score. Mocht u geen score kunnen geven voor een onderwerp omdat u hier
geen ervaringen mee heeft, dan kunt u dit aangeven.
Na elk thema, kunt u toelichting geven bij de scores die u hebt gegeven voor de onderwerpen. Bijvoorbeeld als u
een voorbeeld wilt opnemen of een score wilt uitleggen. De tekst die u hier toevoegt wordt opgenomen bij de
resultaten voor de gemeente.
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Gezondheidsbeleid
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De inzet van de gemeente om inwoners te helpen gezond te eten en te leven.

2.

De mogelijkheden in de gemeente om te sporten en bewegen, ook met een beperking of langdurige ziekte.

3.

De mogelijkheden om deel te nemen aan sportverenigingen, ook met een beperking of langdurige ziekte.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Gezondheidszorg
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De beschikbaarheid en begrijpelijkheid van informatie over opvoeding, jeugdhulp en/of maatschappelijke
ondersteuning.

2.

De overgang van jeugdzorg naar daaropvolgende zorg wanneer jongeren 18 jaar worden.

3.

De mate waarin inwoners met een langdurige ziekte worden gezien en gehoord.

U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Ondersteuning
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De mogelijkheden om gebruik te maken van jeugdhulp.

2.

De mogelijkheden om gebruik te maken van maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

3.

De mate waarin inwoners van de gemeente de voorzieningen en hulp krijgen die ze nodig hebben om
zelfredzaam te zijn en te kunnen participeren.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Welzijn
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De inzet van de gemeente om inwoners met elkaar in contact te brengen.

2.

De mogelijkheden om 'lotgenoten' en andere inwoners te ontmoeten.

3.

De mogelijkheden om deel te nemen aan wijkactiviteiten.
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Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

2.9

Algemeen

Het volgende onderdeel gaat over verschillende algemene punten van toegankelijkheid binnen uw gemeente.
We leggen u in totaal twaalf onderwerpen voor over de volgende thema’s:
-

Bewustwording.

-

Ervaringsdeskundigheid en ontmoeting.

-

Toegankelijkheid.

We vragen u om per onderwerp een rapportcijfer tussen de 1 en 10 te geven voor uw ervaringen binnen de
gemeente. Als uw ervaringen op het onderwerp zeer positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen
negatief zijn, dan geeft u een lage score. Mocht u geen score kunnen geven voor een onderwerp omdat u hier
geen ervaringen mee heeft, dan kunt u dit aangeven.
Na elk thema, kunt u toelichting geven bij de scores die u hebt gegeven voor de onderwerpen. Bijvoorbeeld als u
een voorbeeld wilt opnemen of een score wilt uitleggen. De tekst die u hier toevoegt wordt opgenomen bij de
resultaten voor de gemeente.

Bewustwording
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De mate waarin de gemeente in haar communicatie aandacht besteed aan het feit dat iedereen mee moet
kunnen doen.

2.

De mate waarin in de communicatie van de gemeente zowel mensen met als zonder beperking te zien zijn.

3.

De mate waarin medewerkers van de gemeente begrijpen met welke moeilijkheden inwoners met een
beperking of langdurige ziekte te maken kunnen hebben.

4.

De manier waarop de gemeente meldingen over discriminatie oppakt.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.
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Ervaringsdeskundigheid/ontmoeting
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)

1.

De mogelijkheden om moeilijkheden in meedoen en toegankelijkheid te melden bij de gemeente.

2.

De mogelijkheden voor organisaties die aandacht vragen voor inwoners met een beperking of langdurige
ziekte om advies te kunnen geven over toegankelijkheid.

3.

De mogelijkheden om bij nieuwe regelgeving van de gemeente informatie en tips te kunnen geven.

4.

De mogelijkheden om met de gemeente mee te kijken naar de toegankelijkheid van openbare ruimtes en
gebouwen

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Toegankelijkheid
Geef een rapportcijfer voor uw ervaringen in de gemeente op de volgende onderwerpen.
(Als uw ervaringen op het onderwerp positief zijn, dan geeft u een hoge score. Als uw ervaringen negatief zijn, dan
geeft u een lage score.)
1.

De toegankelijkheid van openbare ruimtes en publieke gebouwen.

2.

De manier waarop medewerkers van de gemeente inwoners met een beperking of langdurige ziekte
aanspreken.

3.

De begrijpelijkheid van informatie in brieven, folders en andere teksten van de gemeente.

4.

De toegankelijkheid van de website van de gemeente

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

2.10 Prioriteit
Tot slot vragen we u om aan te geven waar uw gemeente zich in uw ogen het meeste voor moet inzetten om de
toegankelijkheid van de gemeente te verbeteren.
Zet de onderstaande onderwerpen in volgorde van de aandacht die u vindt dat uw gemeente hieraan moet
besteden. Nummer 1 moet in uw ogen de meeste aandacht krijgen, gevolgd door nummer 2, etc.
______ Onderwijs & Ontwikkeling
______ Werk & Inkomen
______ Vrije Tijd
______ Thuis
______ Vervoer
______ Welzijn, Gezondheid en ondersteuning

Toelichting
U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoord, indien gewenst, toe te lichten.
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2.11 Afsluiting vragenlijst
U bent aan het einde gekomen van deze vragenlijst. Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen.
Wanneer u op volgende klikt worden de antwoorden meegenomen in de Monitor VN-verdrag Handicap van uw
gemeente. U ontvangt dan een overzicht van uw antwoorden per e-mail (dit kan soms enige tijd duren).
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3. Vragen over beleid
3.1

Introductie

Hartelijk dank voor uw deelname aan de Monitor VN-verdrag Handicap.
Met deze monitor brengt uw gemeente in beeld waar zij staat op het gebied van de uitvoering van het VNverdrag en het verbeteren van de fysieke, sociale en informatie-toegankelijkheid voor inwoners met een
beperking of langdurige ziekte.
De monitor bestaat uit een reeks van vragenlijsten voor verschillende doelgroepen binnen de gemeente, zoals
inwoners en medewerkers van de gemeente. De antwoorden van deze verschillende doelgroepen geven een
totaaloverzicht van de toegankelijkheid in de gemeente.
De gemeente vraagt u om vanuit uw betrokkenheid bij de ontwikkeling en/of uitvoering van gemeentelijk beleid
een aantal vragen te beantwoorden met betrekking tot het beleid van de gemeente.
De vragen zijn afgestemd op uw functie. Mochten er desondanks vragen zijn die u niet kunt beantwoorden, dan
kunt u dit bij de betreffende vragen aangeven. De monitor legt u twintig vragen voor per onderwerp. Het aantal
onderwerpen waar u op wordt bevraagd is afhankelijk van uw functie.
U kunt op ieder moment stoppen met de vragenlijst en later via de link in uw e-mail verder gaan met het invullen
van de vragen.
Mocht u meer informatie willen over de monitor VN-verdrag Handicap of vragen hebben over het invullen van de
vragenlijst dan vindt u hiervoor in uw e-mail de contactgegevens van de contactpersoon binnen uw gemeente.
Door op de pijltjes te klikken wordt u door de vragenlijst geleid.

3.2

Onderwijs & Ontwikkeling

Het volgende onderdeel gaat over de toegankelijkheid van onderwijs & ontwikkeling binnen uw gemeente.
We leggen u in totaal twintig stellingen voor over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van uw gemeente
op de volgende thema’s:
-

Inclusief onderwijs/voorschoolse educatie

-

Schoolgebouwen.

-

Van school naar werk & levenslang ontwikkelen.

-

Veilig naar school.

We vragen u om aan te geven in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is. Als er stellingen
zijn waar u geen zicht op heeft, dan kunt u dit bij de betreffende stellingen aangeven.
Na elke vijf stellingen kunt u toelichting geven bij de antwoorden die u hebt gegeven over dit thema. Bijvoorbeeld
als u een voorbeeld wilt opnemen of een antwoord wilt uitleggen. De tekst die u hier toevoegt wordt opgenomen
bij de resultaten voor de gemeente.

Inclusief onderwijs / voorschool
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
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1.

De gemeente stimuleert onderwijs- en kinderopvanginstellingen actief om aandacht te hebben voor kinderen
en jongeren met een beperking of langdurige ziekte.

2.

De gemeente stimuleert initiatieven van instellingen waarmee leerlingen met een matige of ernstige
lichamelijke en/of verstandelijke beperking (gedeeltelijk) naar een gewone kinderopvang en/of school in het
basis- of voortgezet onderwijs kunnen.

3.

De gemeente stimuleert het samenwerkingsverband passend onderwijs om verwijzing van leerlingen naar het
(voortgezet) speciaal onderwijs te beperken.

4.

De gemeente heeft afspraken met kinderopvang en onderwijs over aanbod van (jeugd)zorg in onderwijstijd.

5.

Bij de uitvoering van de leerplichtwet en inzet op voortijdig schoolverlaten heeft de gemeente specifiek
aandacht voor jongeren met een beperking of langdurige ziekte.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Schoolgebouwen
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

De gemeente houdt bij het ontwerp van schoolgebouwen rekening met principes van integrale
toegankelijkheid (ITS).

2.

De gemeente werkt aan bewustwording en kennis en expertise ten aanzien van toegankelijkheid bij
professionals die betrokken zijn bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van schoolgebouwen.

3.

De gemeente betrekt (belangenbehartigers van) inwoners met een beperking of langdurige ziekte door het
inwinnen van advies bij plannen voor nieuwbouw of verbouwing van schoolgebouwen.

4.

De gemeente stimuleert onderwijsinstellingen om bij de inrichting van schoolgebouwen rekening te houden
met gebruikers en bezoekers met een beperking of langdurige ziekte.

5.

Na ingebruikname van nieuwe schoolgebouwen en bij bestaande schoolgebouwen is er ruimte voor
aanpassingen bij knelpunten.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Van school naar werk / Leven lang ontwikkelen
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

De gemeente stimuleert onderwijsinstellingen om uitval te voorkomen van leerlingen bij de overstap van
(voortgezet) speciaal onderwijs of praktijkonderwijs naar het mbo, hbo of wetenschappelijk onderwijs.

2.

De gemeente stimuleert werkgevers om geschikte stageplekken te bieden voor leerlingen en studenten met
een beperking of langdurige ziekte.

3.

De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor het stimuleren en ondersteunen van afgestudeerde inwoners
met een beperking of langdurige ziekte bij het verwerven van een arbeidsplaats.

4.

Bij scholing van inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt is er aandacht voor inwoners met een beperking of
langdurige ziekte.
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5.

Bij het aanbod van volwasseneneducatie in de gemeente zorgt de gemeente ervoor dat dit ook toegankelijk
is voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Veilig naar school
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

De gemeente stimuleert en ondersteunt leerlingen met een beperking of langdurige ziekte (en
ouders/verzorgers) om zich zelfstandig naar school te vervoeren.

2.

Bij de parkeerruimte en fietsenstalling bij schoolgebouwen is rekening gehouden met toegang en plek voor
speciale fietsen en/of voertuigen.

3.

De gemeente biedt begeleiding en/of een vergoeding bij gebruik van het openbaar vervoer voor reizen naar
school.

4.

De gemeente zorgt ervoor dat alle in- en uitstapplekken voor het openbaar vervoer bij scholen voldoen aan
de toegankelijkheidseisen.

5.

De gemeente biedt waar nodig aangepast vervoer van en naar school.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

3.3

Werk & Inkomen

Het volgende onderdeel gaat over de toegankelijkheid van werk & inkomen binnen uw gemeente.
We leggen u in totaal twintig stellingen voor over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van uw gemeente
op de volgende thema’s:
-

Begeleiding naar een duurzame werkplek.

-

Aangepast werk.

-

Besteedbaar inkomen.

-

De gemeente als werkgever.

We vragen u om aan te geven in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is. Als er stellingen
zijn waar u geen zicht op heeft, dan kunt u dit bij de betreffende stellingen aangeven.
Na elke vijf stellingen kunt u toelichting geven bij de antwoorden die u hebt gegeven over dit thema. Bijvoorbeeld
als u een voorbeeld wilt opnemen of een antwoord wilt uitleggen. De tekst die u hier toevoegt wordt opgenomen
bij de resultaten voor de gemeente.

Begeleiding naar een duurzame werkplek
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

De gemeente werkt intensief samen met alle partners in de arbeidsmarktregio (WSP, UWV en werkgevers) om
het VN-verdrag Handicap te implementeren.
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2.

De gemeente voert actief beleid om sociale ondernemers in de gemeente te ondersteunen.

3.

De gemeente heeft beleid om te zorgen dat er zinvol (maatschappelijk relevant) werk is voor iedereen.

4.

De gemeente benut en stimuleert de inzet van financiële instrumenten, zoals loonkostensubsidie, lage
inkomensvoordeel en no-riskpolis, om baankansen voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte te
bevorderen.

5.

De gemeente heeft in haar inkoopbeleid een SROI-verplichting opgenomen voor bedrijven, waarbij zij zich in
moeten zetten voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Aangepast werk
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

De gemeente heeft specifiek in het beleid opgenomen dat er participatieplekken worden gecreëerd voor
inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

2.

De gemeente heeft actief contact met Sociale Werkvoorziening over het creëren van werkplekken voor
inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

3.

In het gemeentelijk beleid is de tegenprestatie opgenomen voor alle inwoners in de bijstand.

4.

In het sociaal domein wordt er een verbinding gelegd tussen voorzieningen uit de Participatiewet en de
Wmo, bijvoorbeeld voor dagbesteding.

5.

De gemeente stimuleert inzet van voorzieningen vanuit het UWV (zoals braille-apparatuur, technische
hulpmiddelen voor spraak en gehoor en aanpasbare stoelen en bureaus).

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Besteedbaar inkomen
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

De gemeente heeft beleid om inkomensongelijkheid voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte
tegen te gaan, door compensatie van extra kosten die voortvloeien uit het hebben van een beperking.

2.

Inwoners met een beperking of langdurige ziekte kunnen vrijwilligerswerk of participatie-werkzaamheden
blijven doen met behoud van uitkering.

3.

De gemeente heeft in het minimabeleid aandacht voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

4.

De gemeente heeft in het schuldenbeleid aandacht voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

5.

De gemeente heeft bij het tot stand komen van het beleid over inkomen gebruik gemaakt van de input van
(belangenbehartigers van) inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.
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De gemeente als werkgever
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

De gemeente heeft expliciet personeelsbeleid om inwoners met een beperking of langdurige ziekte in dienst
te nemen en te houden.

2.

De gemeente houdt in haar arbobeleid rekening met mogelijke beperkingen.

3.

Begeleiding en jobcoaching van de gemeente (in samenwerking met het UWV) is beschikbaar en toegankelijk
voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

4.

De gemeente zet beleid voor meeneembare voorzieningen actief in om hulpmiddelen te bieden aan inwoners
met een beperking om aan de slag te kunnen. Bijvoorbeeld speciale werkstoelen, orthopedisch schoeisel en
voorzieningen voor slechtzienden.

5.

De gemeente heeft in haar beleid opgenomen dat werkplekken toegankelijk en bereikbaar moeten zijn voor
inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

3.4

Vrije tijd

Het volgende onderdeel gaat over de toegankelijkheid bij vrijetijdsbesteding binnen uw gemeente.
We leggen u in totaal twintig stellingen voor over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van uw gemeente
op de volgende thema’s:
-

Winkels en horeca.

-

Spelen, sporten en natuur.

-

Cultuur en evenementen.

-

Openbare gebouwen en burgerschap.

We vragen u om aan te geven in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is. Als er stellingen
zijn waar u geen zicht op heeft, dan kunt u dit bij de betreffende stellingen aangeven.
Na elke vijf stellingen kunt u toelichting geven bij de antwoorden die u hebt gegeven over dit thema. Bijvoorbeeld
als u een voorbeeld wilt opnemen of een antwoord wilt uitleggen. De tekst die u hier toevoegt wordt opgenomen
bij de resultaten voor de gemeente.

Winkels & Horeca
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

De gemeente zorgt voor een toegankelijke binnenstad: er is beleid gericht op routebegeleiding en voldoende
toegankelijke openbare toiletten.

2.

De gemeente zorgt voor voldoende toegankelijke in- en uitstapplekken voor openbaar vervoer in de
binnenstad en er zijn voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen nabij winkels en horeca.

3.

De gemeente werkt aan bewustwording en kennis bij ondernemers over toegankelijkheid van gebouwen en
bejegening van inwoners met een beperking of langdurige ziekte.
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4.

De gemeente werkt samen met ondernemersverenigingen en belangenbehartigers om ondernemingen die
toegankelijk zijn te voorzien van een (zichtbaar) keurmerk.

5.

De gemeente houdt toezicht op terrasvergunningen om obstakelvorming in routebegeleiding en openbare
ruimte te voorkomen.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Spelen, sporten & Natuur
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor het toegankelijk en bereikbaar maken van openbare
bezienswaardigheden en recreatieve en toeristische locaties.

2.

De gemeente stimuleert informatievoorziening met betrekking tot de toegankelijkheid van recreatieve en
toeristische locaties en sport- en spelverenigingen.

3.

De gemeente stimuleert verenigingen om aandacht te hebben voor de mogelijkheden voor inwoners met een
beperking of langdurige ziekte om deel te nemen aan sport- en spelactiviteiten.

4.

De gemeente ondersteunt begeleiding en coaching van inwoners met een beperking of langdurige ziekte
naar een passende vorm van sporten of bewegen.

5.

De gemeente draagt zorg voor de toegankelijkheid van openbare speelplaatsen en wijkactiviteiten.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Cultuur & Evenementen
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

De gemeente maakt toegankelijkheid onderwerp van gesprek bij subsidie- en prestatieafspraken met
evenementorganisatoren en culturele instellingen.

2.

De gemeente betrekt (belangenbehartigers van) inwoners met een beperking of langdurige ziekte voor het
inwinnen van advies over toegankelijkheid van evenementen en culturele activiteiten.

3.

De gemeente stimuleert een breed toegankelijk cultureel aanbod.

4.

De gemeente stimuleert goede informatievoorziening over de toegankelijkheid van cultureel aanbod.

5.

De gemeente bevordert de beschikbaarheid van hulpmiddelen bij culturele instellingen, zoals koptelefoons,
ringleiding etc.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Openbare gebouwen & Burgerschap
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
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1.

De gemeente houdt bij het ontwerp van openbare gebouwen rekening met de richtlijnen van de Integrale
Toegankelijkheid Standaard (ITS).

2.

In de gemeente wordt voor het afgeven van een omgevingsvergunning (bij bouwen, verbouwen of het
gebruik van een pand) getoetst of de werkzaamheden voldoen aan de richtlijnen van de Integrale
Toegankelijkheid Standaard (ITS).

3.

De gemeente ondersteunt participatie van inwoners met een beperking of langdurige ziekte in de uitoefening
van openbare en publieke functies.

4.

De gemeente zorgt dat stemprocedures en stemvoorzieningen toegankelijk zijn, met inbegrip van fysieke
toegankelijkheid, laaggeletterdheid en visuele beperkingen.

5.

De gemeente bevordert toegankelijkheid van bijeenkomsten van politieke partijen.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

3.5

Thuis

Het volgende onderdeel gaat over de toegankelijkheid van de woonsituatie van inwoners binnen uw gemeente.
We leggen u in totaal twintig stellingen voor over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van uw gemeente
op de volgende thema’s:
-

Woningaanbod.

-

Zelfstandig wonen en eigen regie.

-

Omgeving en locatie.

-

Veiligheid.

We vragen u om aan te geven in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is. Als er stellingen
zijn waar u geen zicht op heeft, dan kunt u dit bij de betreffende stellingen aangeven.
Na elke vijf stellingen kunt u toelichting geven bij de antwoorden die u hebt gegeven over dit thema. Bijvoorbeeld
als u een voorbeeld wilt opnemen of een antwoord wilt uitleggen. De tekst die u hier toevoegt wordt opgenomen
bij de resultaten voor de gemeente.

Woningaanbod
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

In het gemeentelijk beleid wordt aandacht besteed aan voldoende aanbod van toegankelijke woningen voor
alle woonsituaties (gedeeld, alleenstaand, gezin).

2.

In het gemeentelijk beleid is de betaalbaarheid van geschikte woningen voor inwoners met een beperking of
langdurige ziekte meegenomen. Bijvoorbeeld middels afspraken met woningcorporaties, OZB en lokale
belastingen.

3.

De gemeente heeft een actueel overzicht van de geschikte woningen voor inwoners met een beperking of
langdurige ziekte.

4.

De gemeente ondersteunt inwoners met een beperking of langdurige ziekte bij het vinden van een passende
woning.
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5.

De gemeente faciliteert dat inwoners met een beperking of langdurige ziekte ook een andere woning kunnen
betrekken wanneer hun levenssituatie verandert, bijvoorbeeld bij het stichten van een gezin.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Zelfstandig wonen/eigen regie
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

De gemeente bewaakt dat er voldoende keuzemogelijkheden zijn voor inwoners met een beperking of
langdurige ziekte bij het kiezen van een woning.

2.

De gemeente biedt ondersteuning aan inwoners met een beperking of langdurige ziekte om zelfstandig te
kunnen wonen.

3.

De gemeente faciliteert benodigde individuele woningaanpassingen.

4.

De gemeente ondersteunt begeleiding en coaching van inwoners met een beperking of langdurige ziekte
naar een passende vorm van sporten of bewegen.

5.

De gemeente draagt zorg voor de toegankelijkheid van openbare speelplaatsen en wijkactiviteiten.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Omgeving & Locatie
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

In het gemeentelijk beleid staat opgenomen dat alle algemene voorzieningen toegankelijk moeten zijn voor
inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

2.

De gemeente voorziet inwoners met een beperking of langdurige ziekte van collectieve voorzieningen, zoals
de regiotaxi.

3.

De gemeente heeft beleid voor mantelzorgers, bijvoorbeeld door de bouw van mantelzorgwoningen.

4.

Bij de inzet van de gemeente op het bevorderen van de leefbaarheid en sociale samenhang in buurten wordt
gekeken naar inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

5.

De gemeente zet zich in voor acceptatie in de buurt van inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Veiligheid
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

In het beleid voor veilig en beschermd wonen, heeft de gemeente aandacht voor inwoners die hier vanwege
een beperking voor in aanmerking komen.
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2.

Bij de inrichting en organisatie van een regionale Veilig Thuis-organisatie, heeft de gemeente aandacht voor
inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

3.

De gemeente heeft in het beleid voor huiselijk geweld aandacht voor inwoners met een beperking of
langdurige ziekte.

4.

De gemeente heeft beleid voor de preventie van huiselijke incidenten bij inwoners met een beperking of
langdurige ziekte. Bijvoorbeeld intensieve begeleidingstrajecten.

5.

De gemeente werkt aan een sluitende keten voor inwoners met verward gedrag.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

3.6

Vervoer

Het volgende onderdeel gaat over de toegankelijkheid van vervoer binnen uw gemeente.
We leggen u in totaal twintig stellingen voor over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van uw gemeente
op de volgende thema’s:
-

Vervoer in de regio.

-

Zelfstandig vervoer.

-

Vervoer op maat.

-

Openbaar vervoer.

We vragen u om aan te geven in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is. Als er stellingen
zijn waar u geen zicht op heeft, dan kunt u dit bij de betreffende stellingen aangeven.
Na elke vijf stellingen kunt u toelichting geven bij de antwoorden die u hebt gegeven over dit thema. Bijvoorbeeld
als u een voorbeeld wilt opnemen of een antwoord wilt uitleggen. De tekst die u hier toevoegt wordt opgenomen
bij de resultaten voor de gemeente.

Vervoer in de regio
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

Andere overheden (provincie, waterschap, rijk, andere gemeenten) worden actief betrokken bij het
vormgeven van nieuw gemeentelijk vervoersbeleid.

2.

De gemeente zorgt ervoor dat belangrijke bestemmingen (ziekenhuis, onderwijs, winkels en andere
voorzieningen) goed bereikbaar zijn voor iedereen, ook voor inwoners met een beperking.

3.

De gemeente heeft een vast overleg met vervoerders in de regio (bus/tram/trein) waar toegankelijkheid op
de agenda staat.

4.

De gemeente betrekt actief (belangenbehartigers van) inwoners met een beperking of langdurige ziekte bij
het tot stand komen van vervoersbeleid.

5.

De gemeente houdt in het verkeersbeleid expliciet rekening met veiligheid van inwoners met een beperking
of langdurige ziekte.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.
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Zelfstandig vervoer
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

De gemeente zorgt dat er voldaan wordt aan de normen voor gehandicaptenparkeerplaatsen (aantal en
afmetingen).

2.

Bij wegontwerp en inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met inwoners met een
beperking of langdurige ziekte.

3.

De gemeente houdt bij het inrichten van bewegwijzering, verkeerslichten en openbare verlichting rekening
met inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

4.

Bij het creëren van fietsenstallingen wordt rekening gehouden met vervoersvoorzieningen als scootmobielen
en duofietsen.

5.

De gemeente houdt toezicht op obstakels die vervoer of verplaatsing voor inwoners met een beperking of
langdurige ziekte kunnen verhinderen. Bijvoorbeeld fietsen die geparkeerd staan op een geleidestrook.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Vervoer op maat
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

De gemeente heeft een breed aanbod op het gebied van taxivoorzieningen voor inwoners met een beperking
of langdurige ziekte.

2.

De gemeente heeft een breed aanbod op het gebied van vervoersvoorzieningen voor schoolgaande
kinderen.

3.

De gemeente houdt in communicatie over het aanbod van vervoersvoorzieningen rekening met inwoners
met een beperking. Bijvoorbeeld door eenvoudig taalgebruik te hanteren.

4.

De gemeente gebruikt digitale ondersteuningsvormen voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.
Bijvoorbeeld toegankelijke apps, websites, etc.

5.

In het inkoopbeleid van de Wmo streeft de gemeente naar een breed assortiment, dat gericht is op het
ondersteunen van inwoners met uiteenlopende beperkingen.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Openbaar vervoer
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

De gemeente zorgt dat in- en uitstapplekken toegankelijk, bereikbaar en veilig zijn, ook voor inwoners met
een beperking of langdurige ziekte.

2.

De gemeente ondersteunt vervoerders in de regio bij het aanbieden van een passend aanbod voor inwoners
met een beperking of langdurige ziekte.
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3.

De gemeente ondersteunt vervoerders in de gemeente bij het toegankelijk aanbieden van communicatie
tijdens de reis. Bijvoorbeeld in omroepberichten.

4.

De gemeente voert regelmatig klanttevredenheidsonderzoek uit ten aanzien van vervoer en houdt hierin
rekening met inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

5.

De gemeente ondersteunt vervoerders in de gemeente ten aanzien van bejegening van inwoners met een
beperking of langdurige ziekte, en spreekt de vervoerders erop aan als dit niet goed gaat.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

3.7

Welzijn, Gezondheid & Ondersteuning

Het volgende onderdeel gaat over de toegankelijkheid van welzijn, gezondheidszorg en ondersteuning binnen uw
gemeente.
We leggen u in totaal twintig stellingen voor over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van uw gemeente
op de volgende thema’s:
-

Gezondheid.

-

Zorg.

-

Ondersteuning.

-

Welzijn.

We vragen u om aan te geven in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is. Als er stellingen
zijn waar u geen zicht op heeft, dan kunt u dit bij de betreffende stellingen aangeven.
Na elke vijf stellingen kunt u toelichting geven bij de antwoorden die u hebt gegeven over dit thema. Bijvoorbeeld
als u een voorbeeld wilt opnemen of een antwoord wilt uitleggen. De tekst die u hier toevoegt wordt opgenomen
bij de resultaten voor de gemeente.

Gezondheidsbeleid
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

De gemeente heeft een visie op gezondheid ontwikkeld waarin niemand wordt uitgesloten.

2.

In het beleid op het gebied van preventie en het bevorderen van gezonde leefstijl en beweging heeft de
gemeente aandacht voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

3.

De gemeente verlangt dat ook haar samenwerkingspartners een actief beleid hebben op
gezondheidsbevordering voor iedereen.

4.

(Belangenbehartigers van) Inwoners met een beperking of langdurige ziekte worden actief betrokken bij het
ontwikkelen van het gezondheidsbeleid.

5.

De gemeente stimuleert sportverenigingen om iedereen te laten deelnemen.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Gezondheidszorg
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
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1.

Het is voor iedereen duidelijk waar je terecht kan voor vragen en ondersteuning over gezondheidszorg.

2.

Er wordt zodanig gecommuniceerd over de gezondheidszorg dat het voor iedereen begrijpelijk is.

3.

De gemeente heeft in haar beleid en werkwijze voldoende aandacht voor ouders met een beperking of
langdurige ziekte.

4.

De overgang van 18- naar 18 jaar en ouder levert voor inwoners met maatwerkvoorzieningen geen hinder op.

5.

De gemeente schenkt aandacht aan langdurig zieke inwoners.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Ondersteuning
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

Voor iedereen is duidelijk of ze een beroep kunnen doen op een Wmo- of jeugdhulpvoorziening en op welke
wijze.

2.

De gemeente heeft bij de vormgeving van de toegang tot zorg rekening gehouden met beperkingen of
langdurige ziekte bij inwoners.

3.

Het ondersteuningsaanbod houdt voldoende rekening met de persoonlijke situatie van de inwoner.

4.

In het aanbod van vrijwilligerswerk wordt voldoende rekening gehouden met inwoners met een beperking of
langdurige ziekte.

5.

De gemeente zet (belangenbehartigers van) inwoners met een beperking of langdurige ziekte in om inwoners
beter te helpen.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Welzijn
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

Bij het ontwikkelen van het welzijnsbeleid, Wmo-beleid en jeugdbeleid worden ervaringsdeskundigen
betrokken.

2.

De gemeente verbindt welzijnsinitiatieven met elkaar zodat inwoners elkaar kunnen helpen.

3.

In haar wijkaanpak besteedt de gemeente aandacht aan inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

4.

De gemeente zorgt dat de ontmoetingsplekken die zij organiseert en/of faciliteert toegankelijk zijn voor
inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

5.

Bij het organiseren van activiteiten in de wijk wordt rekening gehouden met verschillende beperkingen.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.
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3.8

Algemeen

Het volgende onderdeel gaat over verschillende algemene punten ten aanzien van toegankelijkheid binnen uw
gemeente.
We leggen u in totaal twintig stellingen voor over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van uw gemeente
op de volgende thema’s:
-

Bewustwording.

-

Ervaringsdeskundigheid en ontmoeting.

-

Toegankelijkheid.

-

Beleidsontwikkeling.

We vragen u om aan te geven in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is. Als er stellingen
zijn waar u geen zicht op heeft, dan kunt u dit bij de betreffende stellingen aangeven.
Na elke vijf stellingen kunt u toelichting geven bij de antwoorden die u hebt gegeven over dit thema. Bijvoorbeeld
als u een voorbeeld wilt opnemen of een antwoord wilt uitleggen. De tekst die u hier toevoegt wordt opgenomen
bij de resultaten voor de gemeente.

Bewustwording
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

De gemeente communiceert actief naar inwoners over het belang van een inclusieve en toegankelijke
samenleving.

2.

De gemeente laat in haar uitingen de diversiteit van de samenleving zien, waaronder inwoners met een
beperking of langdurige ziekte.

3.

De gemeente faciliteert de mogelijkheid voor personeel en/of inwoners om te ervaren hoe het is om een
beperking te hebben, bijvoorbeeld met belevingstours of ervaringsparcours.

4.

Gemeentelijke medewerkers (bijvoorbeeld van de klantenservice) worden getraind in de problemen waar
mensen met een beperking in het dagelijks leven mee te maken kunnen hebben.

5.

De gemeente pakt discriminatie van inwoners met een beperking of langdurige ziekte aan en ondersteunt
slachtoffers.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Ervaringsdeskundigheid/ontmoeting
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

De gemeente faciliteert bijeenkomsten over toegankelijkheid en inclusie voor inwoners met en zonder
beperking.

2.

De gemeente biedt de mogelijkheid aan inwoners om meldingen te maken van belemmeringen die worden
ervaren met betrekking tot toegankelijkheid en inclusie.
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3.

De gemeente faciliteert organisaties en netwerken van (belangenbehartigers van) inwoners met een
beperking of langdurige ziekte om bewustwording bij inwoners en medewerkers van de gemeente te
bevorderen.

4.

De gemeente organiseert input vanuit (belangenbehartigers van) inwoners met een beperking of langdurige
ziekte bij totstandkoming van nieuw beleid.

5.

De gemeente werkt met (belangenbehartigers van) inwoners met een beperking of langdurige ziekte samen
om openbare ruimte en/of gebouwen te schouwen op toegankelijkheid.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Toegankelijkheid
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

De gemeente werkt actief aan het vergroten van toegankelijkheid van openbare ruimte en publieke
gebouwen.

2.

De gemeente deelt informatie met inwoners over de toegankelijkheid van gebouwen, openbare ruimte en
activiteiten.

3.

De gemeente biedt ondersteuning aan medewerkers om bejegening en communicatie waar nodig aan te
passen voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

4.

De gemeente zorgt ervoor dat informatie van de gemeente in brieven, folders en andere geschreven
communicatie-uitingen begrijpelijk is voor alle inwoners.

5.

De websites van de gemeente zijn toegankelijk gemaakt voor inwoners met verschillende beperkingen.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Beleidsontwikkeling
Geef aan in welke mate het gestelde voor uw gemeente van toepassing is: In zeer hoge mate, In hoge mate, In
redelijke mate, Nauwelijks, Helemaal niet, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.

1.

De gemeente heeft een visie vastgesteld op deelname aan de maatschappij van inwoners met een beperking
of langdurige ziekte.

2.

De gemeente heeft een integraal plan opgesteld voor de implementatie van het VN-verdrag voor mensen
met een handicap.

3.

De gemeente heeft bij voorwaarden voor subsidies en vergunningen opgenomen dat diensten en activiteiten
toegankelijk moeten zijn voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

4.

De gemeente brengt bij besluitvorming structureel consequenties voor inwoners met een beperking of
langdurige ziekte in kaart en neemt inclusie en toegankelijkheid mee bij overwegingen. Bijvoorbeeld door dit
op te nemen in het format voor besluitvormingsnota's.

5.

In gemeentelijke budgetten wordt rekening gehouden met kosten die eventueel gemaakt moeten worden
om gebouwen, openbare ruimte of activiteiten toegankelijk te maken.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
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indien gewenst, toe te lichten.

3.9

Prioriteit

Tot slot vragen we u om aan te geven waar uw gemeente zich in uw ogen het meeste voor moet inzetten om de
toegankelijkheid van de gemeente te verbeteren.
Zet de onderstaande onderwerpen in volgorde van de aandacht die u vindt dat uw gemeente hieraan moet
besteden. Nummer 1 moet in uw ogen de meeste aandacht krijgen, gevolgd door nummer 2, etc.
______ Onderwijs & Ontwikkeling
______ Werk & Inkomen
______ Vrije Tijd
______ Thuis
______ Vervoer
______ Welzijn, Gezondheid en ondersteuning

Toelichting
U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoord, indien gewenst, toe te lichten.

3.10 Afsluiting vragenlijst
U bent aan het einde gekomen van deze vragenlijst. Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen.
Wanneer u op volgende klikt worden de antwoorden meegenomen in de Monitor VN-verdrag Handicap van uw
gemeente. U ontvangt dan een overzicht van uw antwoorden per e-mail (dit kan soms enige tijd duren).
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4. Vragen over ambitie
4.1

Introductie

Hartelijk dank voor uw deelname aan de Monitor VN-verdrag Handicap.
Met deze monitor brengt uw gemeente in beeld waar zij staat op het gebied van de uitvoering van het VNverdrag en het verbeteren van de fysieke, sociale en informatie-toegankelijkheid voor inwoners met een
beperking of langdurige ziekte.
De monitor bestaat uit een reeks van vragenlijsten voor verschillende doelgroepen binnen de gemeente, zoals
inwoners en medewerkers van de gemeente. De antwoorden van deze verschillende doelgroepen geven een
totaaloverzicht van de toegankelijkheid in de gemeente.
De gemeente vraagt u om als lid van het college van B en W of gemeenteraadslid om een aantal vragen te
beantwoorden met betrekking tot de ambitie die u vindt dat uw gemeente zou moeten hebben op het gebied van
toegankelijkheid en inclusie.
De vragen zijn afgestemd op uw portefeuille. Mochten er desondanks vragen zijn die u niet kunt beantwoorden,
dan kunt u dit bij de betreffende vragen aangeven. De monitor legt u twintig vragen voor per onderwerp. Het
aantal onderwerpen waar u op wordt bevraagd is afhankelijk van uw portefeuille.
U kunt op ieder moment stoppen met de vragenlijst en later via de link in uw e-mail verder gaan met het invullen
van de vragen. Mocht u meer informatie willen over de monitor VN-verdrag Handicap of vragen hebben over het
invullen van de vragenlijst dan vindt u hiervoor in uw e-mail contactgegevens van de contactpersoon binnen uw
gemeente.

4.2

Onderwijs & Ontwikkeling

Het volgende onderdeel gaat over de toegankelijkheid van onderwijs & ontwikkeling binnen uw gemeente.
We leggen u in totaal twintig stellingen voor over de ambitie van uw gemeente op de volgende thema’s:
-

Inclusief onderwijs/voorschoolse educatie.

-

Schoolgebouwen.

-

Van school naar werk & levenslang ontwikkelen.

-

Veilig naar school.

We vragen u om aan te geven in welke mate u het eens bent met de stellingen. Daarbij gaat het niet om de mate
waarin de gemeente zich al inzet op deze onderdelen, maar de mate waarin u van mening bent dat de gemeente
dit moet (blijven) doen. Mochten er stellingen zijn waar u geen zicht op heeft, dan kunt u dit bij de betreffende
stellingen aangeven.
Na elke vijf stellingen, kunt u toelichting geven bij de antwoorden die u hebt gegeven over dit thema.
Bijvoorbeeld als u een voorbeeld wilt opnemen of een antwoord wilt uitleggen. De tekst die u hier toevoegt,
wordt opgenomen bij de resultaten voor de gemeente.

Inclusief onderwijs / voorschool
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
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1.

Het is wenselijk dat de gemeente kinderopvang- en onderwijsinstellingen actief stimuleert om een passend
onderwijsaanbod te hebben voor kinderen en jongeren met een beperking of langdurige ziekte.

2.

Alle kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking moeten naar een gewone
kinderopvang en school in het basis- of voortgezet onderwijs kunnen. Er is dan geen speciaal onderwijs meer.

3.

Het is wenselijk dat de gemeente het samenwerkingsverband Passend Onderwijs actief stimuleert om zo min
mogelijk kinderen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs te verwijzen.

4.

In onderwijstijd aangeboden ondersteuning en zorg is ook (deels) de verantwoordelijkheid van de
gemeente.

5.

Alle kinderen moeten naar school kunnen in onze gemeente, ook als zij een (ernstige) lichamelijke of
verstandelijke beperking hebben.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Schoolgebouwen
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

Bij het ontwerp van nieuwe schoolgebouwen gaat toegankelijkheid van het gebouw boven esthetiek en
kostenbesparing.

2.

Het is wenselijk dat de gemeente investeert in kennis over toegankelijkheid bij professionals die betrokken
zijn bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van schoolgebouwen.

3.

Het is wenselijk dat bij nieuwbouw en verbouwing van schoolgebouwen (belangenbehartigers van) inwoners
met een beperking of langdurige ziekte worden betrokken om advies in te winnen. Bijvoorbeeld door het
toetsen van ontwerpen of schouwen van de gebouwen.

4.

De gemeente moet onderwijsinstellingen stimuleren om bij de inrichting van schoolgebouwen rekening te
houden met gebruikers en bezoekers met een beperking of langdurige ziekte.

5.

Het is wenselijk dat de gemeente geld beschikbaar stelt voor de aanpassing van bestaande schoolgebouwen
om knelpunten in toegankelijkheid weg te nemen.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Van school naar werk / Leven lang ontwikkelen
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

Het is wenselijk dat de gemeente zich actief inzet voor een goede overstap van leerlingen van (voortgezet)
speciaal onderwijs of praktijkonderwijs naar het mbo, hbo of wetenschappelijk onderwijs.

2.

Het vinden van geschikte stageplekken voor leerlingen en studenten met een beperking of langdurige ziekte
is mede een taak van de gemeente.

3.

Het is wenselijk dat studenten met een beperking of langdurige ziekte extra begeleiding van de gemeente
ontvangen om een arbeidsplaats te verwerven.

4.

Het is belangrijk dat scholing voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt ook voor inwoners met een
beperking of langdurige ziekte toegankelijk is.

5.

Het scholingsaanbod voor volwassenen vanuit de gemeente zou toegankelijk moeten zijn voor inwoners met
een beperking of langdurige ziekte.
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Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Veilig naar school
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

Het is wenselijk dat de gemeente leerlingen met een beperking of langdurige ziekte (en hun
ouders/verzorgers) ondersteuning biedt, zodat zij zich zelfstandig naar school kunnen vervoeren. Bijvoorbeeld
met trainingen.

2.

Het is een verantwoordelijk van de gemeente om ervoor te zorgen dat er voldoende
gehandicaptenparkeerplaatsen bij scholen zijn en er ruimte in de fietsenstalling is voor speciale fietsen.

3.

Kinderen en jongeren met een beperking of langdurige ziekte die gebruik willen maken van het openbaar
vervoer om naar school te gaan, moeten daarvoor vergoeding en begeleiding vanuit de gemeente krijgen.

4.

De gemeente moet ervoor zorgen dat alle in- en uitstapplekken voor het openbaar vervoer bij scholen
toegankelijk zijn.

5.

Het is wenselijk dat de gemeente aangepast vervoer biedt aan alle kinderen en jongeren met een beperking
of langdurige ziekte die niet zelfstandig naar school kunnen of door hun ouders naar school kunnen worden
gebracht.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

4.3

Werk & Inkomen

Het volgende onderdeel gaat over de toegankelijkheid van werk & inkomen binnen uw gemeente.
We leggen u in totaal twintig stellingen voor over de ambitie van uw gemeente op de volgende thema’s:
-

Begeleiding naar een duurzame werkplek.

-

Aangepast werk.

-

Besteedbaar inkomen.

-

De gemeente als werkgever.

We vragen u om aan te geven in welke mate u het eens bent met de stellingen. Daarbij gaat het niet om de mate
waarin de gemeente zich al inzet op deze onderdelen, maar de mate waarin u van mening bent dat de gemeente
dit moet (blijven) doen. Mochten er stellingen zijn waar u geen zicht op heeft, dan kunt u dit bij de betreffende
stellingen aangeven.
Na elke vijf stellingen, kunt u toelichting geven bij de antwoorden die u hebt gegeven over dit thema.
Bijvoorbeeld als u een voorbeeld wilt opnemen of een antwoord wilt uitleggen. De tekst die u hier toevoegt,
wordt opgenomen bij de resultaten voor de gemeente.

(Begeleiding naar) een duurzame werkplek
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

Het is wenselijk dat de gemeente regie neemt in samenwerking met partners in de arbeidsmarktregio (WSP,
UWV, werkgevers) om het VN-verdrag Handicap te implementeren.
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2.

Het is een verantwoordelijkheid van de gemeente om samen met sociale ondernemers een breed aanbod van
werkplekken te realiseren voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

3.

De gemeente moet zich ervoor inzetten dat alle inwoners met een beperking of langdurige ziekte binnen drie
jaar zinvol werk (maatschappelijk relevant en duurzaam) hebben.

4.

Het is wenselijk dat de gemeente financiële instrumenten, zoals de loonkostensubsidie, het lage
inkomensvoordeel (LIV) en de no-riskpolis, benut en stimuleert om baankansen voor inwoners met een
beperking of langdurige ziekte te bevorderen.

5.

Het is wenselijk dat de gemeente in haar inkoopbeleid een SROI-verplichting opneemt voor bedrijven, waarbij
zij zich in moeten zetten voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Aangepast werk
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

Het is wenselijk dat de gemeente een breed vrijwilligersnetwerk opzet voor inwoners met een beperking of
langdurige ziekte.

2.

Het is belangrijk dat de gemeente actief contact heeft met de Sociale Werkvoorziening voor het creëren van
werkplekken voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

3.

Ook inwoners die vanwege een beperking of langdurige ziekte in de bijstand zitten moeten actief naar werk
zoeken.

4.

Het is belangrijk dat er een goede verbinding wordt gelegd tussen voorzieningen uit de Participatiewet en de
Wmo, bijvoorbeeld voor dagbesteding.

5.

Het is belangrijk dat de gemeente inzet van voorzieningen vanuit het UWV (zoals braille-apparatuur,
technische hulpmiddelen voor spraak en gehoor en aanpasbare stoelen en bureaus) stimuleert.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Besteedbaar inkomen
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

Het is wenselijk dat inkomensongelijkheid tussen inwoners met en zonder beperking wordt voorkomen,
door compensatie vanuit de gemeente van extra kosten die voortvloeien uit het hebben van een beperking.

2.

Inwoners met een beperking die vrijwilligerswerk of participatie-werkzaamheden hebben, moeten dat kunnen
doen met volledig behoud van uitkering.

3.

Het is wenselijk dat de gemeente een ruimhartig minimabeleid heeft voor inwoners met een beperking of
langdurige ziekte.

4.
5.

Een inwoner mag nooit in de schulden komen door een beperking of langdurige ziekte.
Het is belangrijk dat (belangenbehartigers van) inwoners met een beperking of langdurige ziekte actief
worden betrokken bij het inkomensbeleid van de gemeente.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.
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De gemeente als werkgever
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

Het is belangrijk dat de gemeente als werkgever een breed aanbod van werkplekken bij de gemeente
realiseert voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

2.

Het is belangrijk dat in het arbobeleid van de gemeente rekening wordt gehouden met medewerkers met een
beperking of langdurige ziekte.

3.

Voorzieningen voor begeleiding en jobcoaching zouden te allen tijde ook beschikbaar en toegankelijk
moeten zijn voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

4.

Kosten zouden geen belemmering mogen zijn om meeneembare voorzieningen voor werk te bieden aan
inwoners met een beperking of langdurige ziekte. Bijvoorbeeld speciale werkstoelen, orthopedisch schoeisel
en voorzieningen voor slechtzienden.

5.

Het streven zou moeten zijn dat alle werkplekken binnen de gemeentegrenzen, zowel publiek als privaat,
volledig toegankelijk worden ingericht.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

4.4

Vrije tijd

Het volgende onderdeel gaat over de toegankelijkheid bij vrijetijdsbesteding binnen uw gemeente.
We leggen u in totaal twintig stellingen voor over de ambitie van uw gemeente op de volgende thema’s:
-

Winkels en horeca.

-

Spelen, sporten en natuur.

-

Cultuur en evenementen.

-

Openbare gebouwen en burgerschap.

We vragen u om aan te geven in welke mate u het eens bent met de stellingen. Daarbij gaat het niet om de mate
waarin de gemeente zich al inzet op deze onderdelen, maar de mate waarin u van mening bent dat de gemeente
dit moet (blijven) doen. Mochten er stellingen zijn waar u geen zicht op heeft, dan kunt u dit bij de betreffende
stellingen aangeven.
Na elke vijf stellingen, kunt u toelichting geven bij de antwoorden die u hebt gegeven over dit thema.
Bijvoorbeeld als u een voorbeeld wilt opnemen of een antwoord wilt uitleggen. De tekst die u hier toevoegt,
wordt opgenomen bij de resultaten voor de gemeente.

Winkels & Horeca
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

De gemeente moet ervoor zorgen dat er in de gehele binnenstad routebegeleiding is en er voldoende
openbare toiletten zijn.

2.

Het is wenselijk dat de gemeente ervoor zorgt dat alle in- en uitstapplekken voor openbaar vervoer in de
binnenstad toegankelijk zijn, en dat er voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen zijn.
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3.

De gemeente moet ondernemers stimuleren om rekening te houden met de toegankelijkheid van hun
gebouw, terras en programmering, zodat alle burgers zich welkom voelen.

4.

Het is wenselijk dat de gemeente een toegankelijkheidskeurmerk ontwikkeld voor winkels & horeca in de
binnenstad.

5.

Het is wenselijk dat de gemeente ervoor zorgt dat looppaden en routebegeleiding in de stad structureel vrij
zijn van obstakels.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Spelen, Sporten & Natuur
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

Het is belangrijk dat alle openbare bezienswaardigheden en recreatieve- en toeristische locaties toegankelijk
en bereikbaar zijn voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

2.

De gemeente moet ervoor zorgen dat er informatievoorziening is over de toegankelijkheid van recreatieve en
toeristische locaties en sport- en spelverenigingen.

3.

Het is wenselijk dat de gemeente verenigingen stimuleert om aandacht te hebben voor de mogelijkheden
voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte om deel te nemen aan sport- en spelactiviteiten.

4.

Het is wenselijk dat de gemeente aan inwoners met een beperking of langdurige ziekte ondersteuning biedt
naar passende beweging en/of sport.

5.

Het is belangrijk dat alle openbare speelplaatsen en wijkactiviteiten toegankelijk zijn.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Cultuur & Evenementen
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

Het is wenselijk dat toegankelijkheid wordt opgenomen als voorwaarde bij subsidieverstrekking aan culturele
instellingen en evenementorganisatoren.

2.

Het is wenselijk dat bij de ontwikkeling en creatie van culturele activiteiten en evenementen
(belangenbehartigers van) inwoners met een beperking of langdurige ziekte worden betrokken om advies in
te winnen over toegankelijkheid.

3.

Het is belangrijk dat inwoners met een beperking of langdurige ziekte net zo veel keuzemogelijkheden
hebben binnen het culturele- en evenementenprogramma als ieder ander.

4.

Het is een verantwoordelijkheid van de gemeente om afspraken te maken over informatievoorziening over
toegankelijkheid van het culturele aanbod in onze gemeente.

5.

Het is een verantwoordelijkheid van de gemeente om ervoor te zorgen dat er hulpmiddelen, zoals
koptelefoons, ringleiding etc., beschikbaarheid zijn bij culturele instellingen.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.
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Openbare gebouwen & Burgerschap
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

Bij het ontwerp van openbare gebouwen gaat toegankelijkheid van het gebouw boven esthetiek en
kostenbesparing.

2.

Alle afgegeven omgevingsvergunningen zouden moeten voldoen aan de technische en detailcriteria van
toegankelijkheid.

3.

Het is wenselijk dat de gemeente inwoners met een beperking of langdurige ziekte waar nodig
ondersteuning biedt om een openbare of publieke functie uit te kunnen oefenen.

4.

Alle stemvoorzieningen in de gemeente moeten volledig toegankelijk zijn.

5.

Het is belangrijk dat al onze inwoners, met of zonder beperking, de mogelijkheid hebben om zonder
obstakels politieke bijeenkomsten bij te wonen.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

4.5

Thuis

Het volgende onderdeel gaat over de toegankelijkheid van de woonsituatie van inwoners binnen uw gemeente.
We leggen u in totaal twintig stellingen voor over de ambitie van uw gemeente op de volgende thema’s:
-

Woningaanbod.

-

Zelfstandig wonen en eigen regie.

-

Omgeving en locatie.

-

Veiligheid.

We vragen u om aan te geven in welke mate u het eens bent met de stellingen. Daarbij gaat het niet om de mate
waarin de gemeente zich al inzet op deze onderdelen, maar de mate waarin u van mening bent dat de gemeente
dit moet (blijven) doen. Mochten er stellingen zijn waar u geen zicht op heeft, dan kunt u dit bij de betreffende
stellingen aangeven.
Na elke vijf stellingen, kunt u toelichting geven bij de antwoorden die u hebt gegeven over dit thema.
Bijvoorbeeld als u een voorbeeld wilt opnemen of een antwoord wilt uitleggen. De tekst die u hier toevoegt,
wordt opgenomen bij de resultaten voor de gemeente.

Woningaanbod
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

Het is een verantwoordelijkheid van de gemeente om ervoor te zorgen dat er voor alle woonsituaties
(gedeeld, alleenstaand, gezin) voldoende toegankelijke woningen zijn voor inwoners met een beperking of
langdurige ziekte.

2.

Het is belangrijk dat de gemeente ervoor zorgt dat geschikte woningen voor inwoners met een beperking of
langdurige ziekte ook betaalbaar zijn. Bijvoorbeeld middels OZB, lokale belastingen of afspraken met
woningcorporaties.
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3.

Het is wenselijk dat de gemeente een actueel overzicht biedt van geschikte woningen voor inwoners met een
beperking of langdurige ziekte.

4.

De gemeente moet duidelijke eisen stellen op het gebied van toegankelijkheid bij alle nieuwbouw en
verbouwingen.

5.

Het is wenselijk dat de gemeente afspraken maakt met de beheerders van het toewijzingssysteem bij
woningen, zodat inwoners met een beperking of langdurige ziekte een geschikte woning kunnen vinden.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Zelfstandig wonen/eigen regie
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

De gemeente moet ervoor zorgen dat er voldoende keuzemogelijkheden zijn voor inwoners met een
beperking of langdurige ziekte bij het vinden van een geschikte woning.

2.

De gemeente moet zich er maximaal voor inzetten dat inwoners met een beperking of langdurige ziekte
zelfstandig kunnen wonen.

3.

Het is wenselijk dat de gemeente individuele woningaanpassingen voor inwoners met een beperking of
langdurige ziekte faciliteert.

4.

Het is wenselijk dat de gemeente actief ondersteuning biedt aan inwoners met een beperking of langdurige
ziekte bij het vinden van een passende woning.

5.

Wanneer inwoners met een beperking of langdurige ziekte een andere woning willen betrekken omdat hun
levenssituatie verandert, bijvoorbeeld bij het stichten van een gezin, dan moeten ze hierbij worden
ondersteund door de gemeente.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Omgeving & Locatie
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

De gemeente moet ervoor zorgen dat alle algemene voorzieningen toegankelijk zijn voor inwoners met een
beperking of langdurige ziekte.

2.

Het is wenselijk dat de gemeente inwoners met een beperking of langdurige ziekte ondersteunt door het
aanbieden van collectieve voorzieningen, zoals de regiotaxi.

3.

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid om mantelzorgers te ondersteunen, zodat zij inwoners met een
beperking of langdurige ziekte kunnen helpen.

4.

Bij de inzet van de gemeente op het bevorderen van de leefbaarheid en sociale samenhang in buurten moet
er expliciet aandacht worden besteed aan inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

5.

Het is wenselijk dat de gemeente zich actief inzet voor acceptatie in de buurt van inwoners met een
beperking of langdurige ziekte.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.
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Veiligheid
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

De gemeente moet zich ervoor inzetten dat inwoners met een beperking of langdurige ziekte veilig en
wanneer nodig beschermd wonen.

2.

Het is belangrijk dat de gemeente bij de inrichting en organisatie van een regionale Veilig Thuis-organisatie
aandacht heeft voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

3.

Het is belangrijk dat de gemeente zich maximaal inzet om huiselijk geweld onder inwoners met een
beperking of langdurige ziekte te minimaliseren.

4.

Het is belangrijk dat de gemeente maximaal inzet op preventie van huiselijke incidenten bij inwoners met een
beperking of langdurige ziekte.

5.

De gemeente moet ervoor zorgen dat er een sluitende keten is voor inwoners met verward gedrag.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

4.6

Vervoer

Het volgende onderdeel gaat over de toegankelijkheid van vervoer binnen uw gemeente.
We leggen u in totaal twintig stellingen voor over de ambitie van uw gemeente op de volgende thema’s:
-

Vervoer in de regio.

-

Zelfstandig vervoer.

-

Vervoer op maat.

-

Openbaar vervoer.

We vragen u om aan te geven in welke mate u het eens bent met de stellingen. Daarbij gaat het niet om de mate
waarin de gemeente zich al inzet op deze onderdelen, maar de mate waarin u van mening bent dat de gemeente
dit moet (blijven) doen. Mochten er stellingen zijn waar u geen zicht op heeft, dan kunt u dit bij de betreffende
stellingen aangeven.
Na elke vijf stellingen, kunt u toelichting geven bij de antwoorden die u hebt gegeven over dit thema.
Bijvoorbeeld als u een voorbeeld wilt opnemen of een antwoord wilt uitleggen. De tekst die u hier toevoegt,
wordt opgenomen bij de resultaten voor de gemeente.

Vervoer in de regio
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

Het is wenselijk dat de gemeente andere overheden (provincie, waterschap, Rijk, andere gemeenten) actief
betrekt bij het vormgeven van nieuw gemeentelijk vervoersbeleid.

2.

Belangrijke bestemmingen voor inwoners (ziekenhuis, onderwijs, winkels en andere voorzieningen) moeten
goed bereikbaar zijn voor iedereen, ook voor inwoners met een beperking.

3.

Het is een verantwoordelijkheid van de gemeente om toegankelijkheid te agenderen bij vervoerders in de
regio (bus/tram/trein).
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4.

Het is wenselijk dat elk plan dat betrekking heeft op vervoer, wordt afgestemd met (belangenbehartigers van)
inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

5.

De gemeente moet in het verkeersbeleid expliciet rekening houden met veiligheid van inwoners met een
beperking of langdurige ziekte.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Zelfstandig vervoer
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

De gemeente moet ervoor zorgen dat er voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen zijn.

2.

Bij wegontwerp en de inrichting van de openbare ruimte moet het uitgangspunten te allen tijde zijn dan het
voor iedereen volledig toegankelijkheid is.

3.

De gemeente moet ervoor zorgen dat bewegwijzering, verkeerslichten en openbare verlichting in de
gemeente volledig toegankelijk zijn.

4.

De gemeente moet ervoor zorgen dat alle fietsenstallingen toegankelijk zijn voor vervoersvoorzieningen als
scootmobielen en duofietsen.

5.

Het is wenselijk dat de gemeente er toezicht op houdt dat er geen obstakels zijn die een belemmering
veroorzaken voor vervoer of verplaatsing voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte. Bijvoorbeeld
fietsen die geparkeerd staan op een geleidestrook.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Vervoer op maat
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

Het is wenselijk dat gemeente een breed aanbod heeft op het gebied van taxivoorzieningen binnen de
gemeente voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

2.

Het is wenselijk dat gemeente een breed aanbod heeft op het gebied van vervoersvoorzieningen voor
schoolgaande kinderen.

3.

Het is belangrijk dat in de communicatie over het aanbod van vervoersvoorzieningen rekening wordt
gehouden met inwoners met een beperking. Bijvoorbeeld door eenvoudig taalgebruik te hanteren.

4.

Het is wenselijk dat de gemeente ook digitale ondersteuningsvormen inzet voor inwoners met een beperking
of langdurige ziekte. Bijvoorbeeld toegankelijke apps, websites, etc.

5.

Het is belangrijk dat de gemeente bij het inkoopbeleid van de Wmo rekening houdt met de diversiteit in
beperkingen waar inwoners mee te maken kunnen hebben.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.
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Openbaar vervoer
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

De gemeente moet ervoor zorgen dat alle in- en uitstapplekken voor openbaar vervoer toegankelijk,
bereikbaar en veilig zijn, ook voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

2.

Het is wenselijk dat de gemeente vervoerders in de regio ondersteunt bij het aanbieden van een passend
aanbod voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

3.

Het is wenselijk dat de gemeente vervoerders in de gemeente ondersteunt bij het toegankelijk aanbieden van
communicatie tijdens de reis. Bijvoorbeeld in omroepberichten.

4.

Het is wenselijk dat de gemeente regelmatig klanttevredenheidsonderzoek uitvoert over
vervoersvoorzieningen en hierin rekening houdt met inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

5.

Het is wenselijk dat de gemeente vervoerders in de gemeente ondersteunt en aanspreekt ten aanzien van
bejegening van inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

4.7

Welzijn, Gezondheid & Ondersteuning

Het volgende onderdeel gaat over de toegankelijkheid van welzijn, gezondheidszorg en ondersteuning binnen uw
gemeente.
We leggen u in totaal twintig stellingen voor over de ambitie van uw gemeente op de volgende thema’s:
-

Gezondheid.

-

Zorg.

-

Ondersteuning.

-

Welzijn.

We vragen u om aan te geven in welke mate u het eens bent met de stellingen. Daarbij gaat het niet om de mate
waarin de gemeente zich al inzet op deze onderdelen, maar de mate waarin u van mening bent dat de gemeente
dit moet (blijven) doen. Mochten er stellingen zijn waar u geen zicht op heeft, dan kunt u dit bij de betreffende
stellingen aangeven.
Na elke vijf stellingen, kunt u toelichting geven bij de antwoorden die u hebt gegeven over dit thema.
Bijvoorbeeld als u een voorbeeld wilt opnemen of een antwoord wilt uitleggen. De tekst die u hier toevoegt,
wordt opgenomen bij de resultaten voor de gemeente.

Gezondheidsbeleid
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

Het is belangrijk dat de gemeente een visie op gezondheid ontwikkelt waarin niemand wordt uitgesloten.

2.

In het beleid op het gebied van preventie en het bevorderen van gezonde leefstijl en beweging moet de
gemeente aandacht besteden aan inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

3.

De gemeente mag van haar samenwerkingspartners verlangen dat zij actief beleid voeren op het gebied van
gezondheidsbevordering.
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4.

Het is wenselijk dat bij het ontwikkelen van het gezondheidsbeleid (belangenbehartigers van) inwoners met
een beperking of langdurige ziekte worden betrokken.

5.

Elke sportvereniging zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Gezondheidszorg
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

De gemeente moet ervoor zorgen dat alle inwoners weten waar ze terecht kunnen voor vragen en
ondersteuning over gezondheidszorg.

2.

Er moet zodanig over de gezondheidszorg gecommuniceerd worden dat het voor iedereen begrijpelijk is.

3.

Het is belangrijk dat de gemeente in haar beleid en werkwijze voldoende aandacht heeft voor ouders met een
beperking of langdurige ziekte.

4.

De continuïteit van zorg wanneer een inwoner 18 wordt, moet een aandachtspunt zijn in het beleid van de
gemeente. Zeker als het gaat om inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

5.

Aandacht voor langdurig zieke inwoners moet een speerpunt zijn van de gemeente.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Ondersteuning
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

Het is belangrijk dat informatie over Wmo-aanvragen en jeugdhulp voor iedereen gemakkelijk te vinden en
goed te begrijpen is.

2.

De gemeente moet het mogelijk maken dat iedereen in principe zelfstandig een Wmo-aanvraag in kan
dienen.

3.

In het ondersteuningsaanbod van de gemeente moet maximaal rekening worden gehouden met de
persoonlijke situatie van de inwoner.

4.

De gemeente moet het mogelijk maken dat iedereen, ook als je een beperking of langdurige ziekte hebt, zich
in kan zetten als vrijwilliger.

5.

Het is wenselijk dat bij het (het bepalen van) de oplossing van hulpvragen gebruik wordt gemaakt van
(belangenbehartigers van) inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Welzijn
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

Het is belangrijk dat iedereen inspraak kan hebben op het welzijnsbeleid.
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2.

Het is belangrijk dat welzijnsinitiatieven door de gemeente met elkaar worden verbonden, zodat inwoners
elkaar kunnen helpen.

3.

Bij een wijkaanpak moet er altijd aandacht zijn voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

4.

De gemeente moet ervoor moet zorgen dat alle ontmoetingsplekken die zij organiseert en/of faciliteert
toegankelijk zijn voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

5.

Het is belangrijk dat bij het organiseren van activiteiten in de wijk rekening wordt rekening gehouden met
verschillende beperkingen.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

4.8

Algemeen

Het volgende onderdeel gaat over verschillende algemene punten ten aanzien van toegankelijkheid binnen uw
gemeente.
We leggen u in totaal twintig stellingen voor over de ambitie van uw gemeente op de volgende thema’s:
-

Bewustwording.

-

Ervaringsdeskundigheid en ontmoeting.

-

Toegankelijkheid.

-

Beleidsontwikkeling.

We vragen u om aan te geven in welke mate u het eens bent met de stellingen. Daarbij gaat het niet om de mate
waarin de gemeente zich al inzet op deze onderdelen, maar de mate waarin u van mening bent dat de gemeente
dit moet (blijven) doen. Mochten er stellingen zijn waar u geen zicht op heeft, dan kunt u dit bij de betreffende
stellingen aangeven.
Na elke vijf stellingen, kunt u toelichting geven bij de antwoorden die u hebt gegeven over dit thema.
Bijvoorbeeld als u een voorbeeld wilt opnemen of een antwoord wilt uitleggen. De tekst die u hier toevoegt,
wordt opgenomen bij de resultaten voor de gemeente.

Bewustwording
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid om actief te communiceren over het belang van een inclusieve
en toegankelijke samenleving.

2.

Het is wenselijk dat de gemeente in haar uitingen de diversiteit van de samenleving laat zien, waaronder
inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

3.

Het is wenselijk dat de gemeente ervoor zorgt dat personeel en inwoners kunnen ervaren hoe het is om een
beperking te hebben. Bijvoorbeeld met belevingstours of een ervaringsparcours.

4.

Het is wenselijk dat medewerkers van de gemeente getraind worden in de problemen waar mensen met een
beperking in het dagelijks leven mee te maken kunnen hebben.
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5.

De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijk om discriminatie van inwoners met een beperking of
langdurige ziekte stevig aan te pakken.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Ervaringsdeskundigheid/ontmoeting
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

Het is wenselijk dat de gemeente bijeenkomsten faciliteert over toegankelijkheid en inclusie voor inwoners
met en zonder beperking.

2.

Het is belangrijk dat de gemeente de mogelijkheid biedt aan inwoners om meldingen te maken van
belemmeringen die worden ervaren met betrekking tot inclusie en toegankelijkheid.

3.

De gemeente moet organisaties en netwerken van (belangenbehartigers van) inwoners met een beperking of
langdurige ziekte faciliteren om bewustwording bij inwoners en medewerkers van de gemeente te
bevorderen.

4.

Het is wenselijk dat bij nieuw beleid actief input wordt verzameld bij (belangenbehartigers van) inwoners met
een beperking of langdurige ziekte.

5.

Het is wenselijk dat de gemeente samenwerkt met (belangenbehartigers van) inwoners met een beperking of
langdurige ziekte om de toegankelijkheid van de openbare ruimte en/of gebouwen te schouwen.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Toegankelijkheid
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1.

De gemeente moet ernaar streven dat de openbare ruimte en alle publieke gebouwen volledig toegankelijk
zijn.

2.

De gemeente heeft een verantwoordelijk om inwoners te informeren over de toegankelijkheid van gebouwen,
openbare ruimte en activiteiten.

3.

Het is wenselijk dat medewerkers van de gemeente ondersteund worden om bejegening en communicatie
waar nodig aan te passen voor inwoners met een beperking of langdurige ziekte.

4.

Het is belangrijk dat brieven, folders en andere geschreven communicatie-uitingen van de gemeente
begrijpelijk zijn voor alle inwoners.

5.

De gemeente moet ervoor zorgen dat op korte termijn alle websites van de gemeente toegankelijk zijn voor
inwoners met verschillende beperkingen.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

Beleidsontwikkeling
Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen: Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal,
Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
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1.

Het is wenselijk dat de gemeente een visie vaststelt op deelname aan de maatschappij van inwoners met een
beperking of langdurige ziekte.

2.

Het is wenselijk dat de gemeente op korte termijn een integraal plan optelt voor de implementatie van het
VN-verdrag voor mensen met een handicap.

3.

Het is wenselijk dat de gemeente bij voorwaarden voor subsidies en vergunningen opneemt dat diensten en
activiteiten toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking of langdurige ziekte.

4.

Het is wenselijk dat de gemeente bij besluitvorming structureel inclusie en toegankelijkheid meeneemt bij
overwegingen. Bijvoorbeeld door dit op te nemen in het format voor beluitvormingsnota's.

5.

In de budgetten van de gemeente moet rekening worden gehouden met kosten die eventueel gemaakt
moeten worden om gebouwen, openbare ruimte of activiteiten toegankelijk te maken.

Afsluiting thema
U bent aan het einde van dit thema gekomen. U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoorden,
indien gewenst, toe te lichten.

4.9

Prioriteit

Tot slot vragen we u om aan te geven waar uw gemeente zich in uw ogen het meeste voor moet inzetten om de
toegankelijkheid van de gemeente te verbeteren.
Zet de onderstaande onderwerpen in volgorde van de aandacht die u vindt dat uw gemeente hieraan moet
besteden. Nummer 1 moet in uw ogen de meeste aandacht krijgen, gevolgd door nummer 2, etc.
______ Onderwijs & Ontwikkeling
______ Werk & Inkomen
______ Vrije Tijd
______ Thuis
______ Vervoer
______ Welzijn, Gezondheid en ondersteuning

Toelichting
U heeft hier de mogelijkheid om uw voorgaande antwoord, indien gewenst, toe te lichten.

4.10 Afsluiting vragenlijst
U bent aan het einde gekomen van deze vragenlijst. Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen.
Wanneer u op volgende klikt worden de antwoorden meegenomen in de Monitor VN-verdrag Handicap van uw
gemeente. U ontvangt dan een overzicht van uw antwoorden per e-mail (dit kan soms enige tijd duren).
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Iedereen doet mee!

