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Onderwerp

deelname onderzoek NVRR naleving VN-verdrag voor de Rechten van
Personen met een handicap

Geachte raad,
Zoals wij in ons jaarplan 2019 hebben aangekondigd doet de rekenkamercommissie
Hillegom en Lisse dit jaar mee aan een landelijk onderzoek van de Nederlandse Vereniging
van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) naar naleving door gemeenten van het
VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een handicap. Het betreft een zogenaamd
Doe-mee onderzoek. Het doel van een Doe-mee onderzoek is om op een laagdrempelige
manier de situatie in gemeenten in kaart te brengen en te vergelijken met andere
gemeenten.
Met de ratificatie van het VN-verdrag in 2016 is aan de Jeugdwet, WMO en Participatiewet
de verplichting toegevoegd dat gemeenten in hun periodieke plannen aangeven hoe zij
uitvoering geven aan het verdrag. De Tweede Kamer heeft het amendement Van der Staaij
en Bergkamp aangenomen dat aangeeft dat het de voorkeur verdient dat gemeenten de
periodieke plannen samenvoegen tot één integraal plan voor het gehele sociale domein.
Het doe mee-onderzoek 2019 van de NVRR bestaat uit een analyse van het desbetreffende
gemeentelijk beleid, waarbij onder ander de volgende vragen worden beantwoord:
-

Heeft de gemeente sinds juli 2016 in het beleid opgenomen hoe zij in het sociaal
domein invulling geven aan het VN-verdrag Handicap?
Is hiervoor één integraal plan (een sociale inclusie agenda) opgesteld?
Wordt in het beleid van de gemeente expliciet verwezen naar het VN-verdrag
handicap? En zo ja, hoe?
Hoe zijn de rechten en verplichtingen uit het VN-verdrag hierin meegenomen?
Zijn mensen met een beperking betrokken bij het opstellen van het beleid? En zo ja,
hoe?
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Aan dit onderzoek doen veertig gemeentelijke rekenkamer(commissie)s mee. De uitvraag
van documenten is inmiddels gestart. In mei en juni worden deze door onderzoekers van de
NVRR geanalyseerd. Begin juli vindt de terugkoppeling van de resultaten aan de
deelnemende rekenkamers plaats. Op 14 juli worden de landelijke resultaten door de NVRR
en het college voor de rechten van de mens gepresenteerd.
Wij zullen u over de uitkomsten van het onderzoek informeren en als daartoe aanleiding
bestaat de rapportage van aanbevelingen voorzien.
Vertrouwend u hiermee te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

drs. P.A.M. van der Velde
voorzitter rekenkamercommissie Hillegom en Lisse

cc. college van burgemeester en wethouders
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