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Onderwerp: Ongevraagd advies Toegankelijk Haarlem

Geachte meneer Jurjus,
Op 2 november jl. ontvingen wij uw ongevraagd advies over Toegankelijkheid in Haarlem.
In dit advies spreekt u uw zorg uit over het beëindigen van het speciale programma voor
toegankelijkheid per 1 januari 2021 en de aandacht voor dit thema over te laten aan de verschillende
beleidsterreinen binnen het ambtelijke apparaat. U adviseert het structureel aanstellen van een
ambtelijk coördinator Toegankelijkheid en de op- en inrichting van een platform te realiseren, dat
zich richt op fysieke, mentale en sociale toegankelijkheid met ondersteuning van een professionele
kracht.
Op 18 november heeft de werkgroep Toegankelijkheid van de Participatieraad in een gesprek met
coördinerend wethouder Meijs een nadere toelichting gegeven op dit ongevraagde advies.
Het college is van mening dat het thema Toegankelijkheid inmiddels goed bekend is binnen het
bestuur en de organisatie, mede door de activiteiten uit het actieprogramma Toegankelijk Haarlem
en de inzet van de ambassadeurs Toegankelijke Stad. Wel delen we met u de mening dat het thema
toegankelijkheid structurele aandacht vraagt en dat de inbreng van ervaringsdeskundigen op dit
moment nog niet voldoende geborgd is.
Gezien de financiële situatie waarin de gemeente zich bevindt zijn wij genoodzaakt keuzes te maken
en prioriteiten te stellen. Het college heeft daarom gekozen om nu in te zetten op het borgen van de
inbreng van ervaringsdeskundigen. Voor het komende jaar wordt ambtelijke capaciteit beschikbaar
gesteld voor het opzetten en ondersteunen van een platform Toegankelijk Haarlem. In dit platform
zullen naast de ambassadeurs Toegankelijke Stad nog enkele ervaringsdeskundigen plaatsnemen.
Het college zal een integrale afweging maken of budget kan worden vrijgemaakt in de kadernota
2022 voor coördinatie op het thema Toegankelijkheid en ondersteuning Platform Toegankelijkheid.
Het college waardeert de inbreng van uw kennis over de toegankelijkheid van de stad en ziet graag
dat u betrokken blijft bij de verdere ontwikkelingen rond Toegankelijkheid en de realisering van het
platform Toegankelijk Haarlem. Hierbij gaan we ervan uit dat er een goede samenwerking ontstaat
tussen uw raad en het platform.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Kenmerk: 2020/
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

1/2

Wij danken u voor uw advies en hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Kenmerk: 2020/
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

2/2

