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Onderwerp: Antwoordbrief participatieraad n.a.v. actieplan

Geachte mevrouw Nelemaat,
Nogmaals dank voor het actieplan d.d. 30 mei 2018, dat de Participatieraad heeft opgesteld naar
aanleiding van de conferentie met als thema de Toegankelijke Stad op 18 april 2018. In vervolg
daarop hebben wij een werksessie georganiseerd op maandag 16 juli, waaraan zowel leden van de
werkgroep toegankelijkheid van de participatieraad als vertegenwoordigers van verschillende
beleidsterreinen van de gemeente hebben deelgenomen. Graag informeren wij u in deze brief over
de vervolgstappen.
Zoals we al eerder hebben aangegeven, gaan we in het Jaar van de Toegankelijkheid zowel aan de
slag met acties op de korte termijn als op de lange termijn. Dat betekent dat een aantal
aanbevelingen uit het actieplan nu al overgenomen is. Zoals de aanbeveling om samen te werken
met ervaringsdeskundigen: er is een groep van 11 ambassadeurs van het Jaar van de
Toegankelijkheid gevormd, bestaande uit ervaringsdeskundigen met uiteenlopende beperkingen. En
de aanbeveling voor een meldpunt voor onderwerpen: via het mailadres toegankelijk@haarlem.nl
kunnen ideeën en aandachtspunten m.b.t. toegankelijkheid worden doorgegeven. Ook gaan we
verder met de uitvoering van de acties die dit jaar zijn ingezet, zoals beschreven in het
activiteitenoverzicht bij de Informatienota 2018 Jaar van de Toegankelijkheid.
Een andere belangrijke aanbeveling in het actieplan is om de toegankelijkheid als gemeente meer
integraal aan te pakken. Daarmee hebben we een start gemaakt met de werksessie op 16 juli. De
daarbij aanwezige ambtenaren zijn gevraagd om toe te treden tot de projectgroep toegankelijkheid.
Deze projectgroep gaat in het najaar 2018 verder aan de slag met de aandachtspunten uit het
actieplan en de werksessie. Op basis hiervan, en de opbrengsten van de acties die al ingezet zijn in
het kader van het Jaar van de Toegankelijkheid, komen we begin 2019 met een prioriteiten- en
investeringsplan voor de toegankelijkheid van de stad voor de langere termijn. Zoals bij de
behandeling van de Kadernota is aangegeven, komt het college zo nodig op basis hiervan met
voorstellen voor de kadernota 2019.
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Het college wil u nogmaals danken voor de inbreng van uw kennis over de toegankelijkheid van de
stad. We houden u uiteraard op de hoogte van de vervolgstappen en horen het graag als u nog
verder betrokken wil blijven bij de ontwikkeling van dit thema en realisatie van de actiepunten.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
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