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Onderwerp: Emmense Agenda Toegankelijkheid

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op maandag 7 november
2016 en woensdag 9 november 2016
Aan de orde zijnde de begroting 2017

Constaterende dat:
•
•

•
•

de raad op 31 maart 2016 de motie Emmense Agenda Toegankelijkheid
unaniem heeft aangenomen;
het college in deze motie gevraagd werd om, naast het opstellen van een
dynamische Agenda vóór loktober 2016, in de begroting 2017 middelen voor
de uitvoering van deze Agenda te reserveren;
de Emmense Agenda Toegankelijkheid niet eerder dan december 2016 wordt
opgeleverd;
.
het college de financiële consequenties van deze Agenda wil betrekken bij
de kadernota 2018;

Van mening zijnde dat:
•
•

•
•

de gemeente bij de uitvoering van het 'VN verdrag gelijke rechten voor
mensen met een beperking' een voorbeeldfunctie heeft;
het filmpje gemaakt door de indieners van voornoemde motie aantoont dat
er ook in eigen huis het een en ander schort aan de toegankelijkheid voor
mensen met een beperking;
het hierbij veelal gaat om redelijk eenvoudig realiseerbare maar wel zeer
wenselijke aanpassingen en verbeteringen;
dit zogenaamde "laaghangende fruit" snel en zichtbaar op- en aangepakt
kan worden;
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•
•

hiervoor in 2017 middelen gereserveerd moeten worden;
de uitvoering van de Agenda in de jaren erna onderdeel dient te zijn van
uitvoering van de diverse programma's;

Besluit:

._

. hele{
1. Voor de uitvoering van de Emmense Agenda Toegankelij~ in 2017 een
bedrag ad € 50.000 te reserveren;
2. Dit bedrag te dekken uit de algemene middelen

en gaat over tot de orde van de dag.
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