\lesterbrink r, Assen
postadres Postbus rzz, 94oo.e.c Assen
pronincieh ais

w.v¡w.drenthe.nl
o59z - 36 55

pro'uincieþrenthe

55

Aan:
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Behandeld door mevrouw J. Wildeboer (0592) 36 56 63
Onderwerp: Uitvoering motie M201 8-25 Toegankelijk Drenthe
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de uitvoering van motie M2018-25 Toegankelijk Drenthe.
Op 14 november 2018 hebben uw Staten genoemde motie ingediend naar aanleiding
van het VN-verdrag voor rechten van personen met een beperking. ln de motie
werden wij opgeroepen om nog voor het einde van deze collegeperiode met een
voorstel richting uw Staten te komen, waarbij in de Algemene subsidieverordening
toegankelijkheid als apart aandachtspunt is opgenomen en waarin bij nieuwe aan- of
uitbestedingen het thema Toegankelijkheid in de toetsing wordt meegewogen.
Al op 13 juli 2016 hebben uw Staten bij motie (M2016-23) unaniem aangegeven dat
het creëren van bewustwording voor het thema Toegankelijkheid in voorzieningen en
informatie in de breedste zin van het woord van belang is. Sinds die datum heeft de
provincie belangrijke stappen gezet om de fysieke toegankelijkheid binnen de eigen
organisatie te verbeteren.
Wij werken daarbij langs onderstaande pijlers:
1. meer bewustwording creëren: door samen te werken met gemeenten op dit thema;
onder andere de'Week van toegankelijkheid' is in Drenthe georganiseerd;
2. fysieke toegankelijkheid verbeteren;
3. digitale toegankelijkheid: door de website aan te passen om het keurmerk
'drempelvrij' te krijgen en door interne systemen toegankelijk te maken voor alle
medewerkers.
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Naast de uitvoering van deze pijlers zijn wij mét u van mening dat het van wezenlijk
belang is om het thema nadrukkelijker onder de aandacht te brengen en de bewustwording op dit thema te vergroten. Wij achten een inclusieve samenleving van groot
belang en hechten eraan dat mensen met een beperking op allerlei gebieden volwaardig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. 'ledereen doet mee en
iedereen doet ertoe.'

Wijzijn aan de slag gegaan met de uitwerking van de motie. Daarbij bleek ons dat met
name het opnemen van toegankelijkheid als apart aandachtspunt in de Algemene
subsidieverordening naar alle waarschijnlijkheid niet het gewenste effect zal hebben.
De subsidieverordening zelf is immers geen toetsingsinstrument, zoals bij subsidieregelingen of aanbestedingsrichtlijnen wel het geval is. Hierin staan immers de criteria
beschreven die daardoor directe werking op projecten hebben.
Daarom hebben wij eerst met een afvaardiging van de indieners van de motie gesproken over de letterlijke tekst in relatie tot de achterliggende intentie. Wij hebben
vervolgens verkend welke aanpak hierbij de gewenste bewustheid genereert en
daarnaast het grootste effect sorteert. Met instemming van deze afvaardiging kondigen wij een aantal actiepunten aan, waarbij direct invloed uitgeoefend wordt op integratie van toegankelijkheid binnen de daarvoor geschikte projecten.

Wij gaan als volgt uitvoering geven aan de motie:
1. bij het ontwikkelen van nieuwe subsidieregelingen wordt vanaf nu structureel de
vraag beantwoord of het onderwerp Toegankelijkheid als toetsingscriterium of als
aandachtspunt kan worden vastgelegd in de desbetreffende subsidieregeling;
2. bij de instellingen die een meerjarige subsidie ontvangen van de provincie (instellingen als bijvoorbeeld het Drents Museum) wordt het thema Toegankelijkheid opgenomen in het'Programma van Eisen'en worden hier indien mogelijk prestatie-

3.

afspraken over gemaakt;
bij aanbestedingen/opdrachten waar toegankelijkheid onderdeel kan uitmaken van
de opdracht, wordt deze opgenomen in het beoordelingskader van de uitvraag.

Bovengenoemde acties zijn gericht op het in een zo vroeg mogelijk stadium van projecten op de agenda plaatsen van het thema Toegankelijkheid. Hiermee wordt bereikt
dat het onderwerp aan de voorkant wordt meegenomen bij in ontwikkeling zijnde projecten. Met dit positieve proces van aanpassing op de uitvoeringsregels verwachten
wij een wezenlijke bijdrage te leveren aan een toegankelijk Drenthe.

Wijvertrouwen erop uw Staten hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en gaan
ervan uit dat de motie hiermee is afgedaan.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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