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AMENDEMENT  Nummer: 

van de fractie D66   

Onderwerp: Maatregelen Lokale Inclusie Agenda 

 
 

De raad van de gemeente Veenendaal in vergadering bijeen d.d. 5 november 2020 

Agendapunt: Programmabegroting 2021-2024 

Constaterende dat: 
- De raad in oktober 2020 de Lokale Inclusie Agenda heeft vastgesteld. 
- Deze LIA de minimale variant betreft waarmee de gemeente voldoet aan de wettelijke 

verplichtingen en daarmee invulling heeft gegeven aan de ratificatie van het VN-verdrag 
inzake de rechten van personen met een handicap.  

- Bij de behandeling van de Lokale Inclusie Agenda vanuit meerdere fracties de wens is 
geuit om van de genoemde aanvullende mogelijkheden (bijlage 1 LIA) een aantal 
eenvoudige zaken in gang te zetten om Veenendaal voor alle inwoners toegankelijker te 
maken. 

- Het betreft de maatregelen: 
o Evaluatie van de gehandicaptenparkeerplaatsen  
o Inventarisatie smalle fietspaden 
o Project ringleiding in openbare gebouwen 
o Evaluatie vervoer naar werk, stage of opleiding 
o Het aanleggen van geleidentegels/ribbellijnen  
o Het aanpassen helling en trap gemeentehuis 
o Live ondertitelen van de live-uitzendingen van de raadsvergadering 

- Het uitvoeren van deze mogelijkheden slechts vraagt om het inzetten van beperkte 
middelen of capaciteit maar ervoor zorgt dat ‘Iedereen doet mee’ verder ingekleurd wordt. 

https://veenendaal.raadsinformatie.nl/document/9197503/1/3_%2520Lokale%2520Inclusie%2520Agenda%2520Veenendaal%2520-%2520Lokale%2520Inclusie%2520Agenda%2520Veenendaal
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Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
1. Bij het opstellen van 2e fase Programmaplan Vitale Binnenstad de maatregel ‘het nader 

onderzoeken of het aanleggen van geleidentegels/ribbellijnen in de Binnenstad 
noodzakelijk is’ mee te nemen.	

2. In 2021 en 2022 capaciteit in te plannen voor c.q. stagiares in te schakelen voor: 
- Evaluatie van de gehandicaptenparkeerplaatsen (50 uur) 
- Inventarisatie smalle fietspaden (100 uur) 
- Project ringleiding in openbare gebouwen (40 uur) 
- Evaluatie vervoer naar werk, stage of opleiding (50 uur) 

3. Expliciet in kaart te brengen wat er benodigd is voor het aanpassen van de helling en trap 
gemeentehuis waardoor het gemeentehuis voor iedereen goed toegankelijk is en de raad 
hierover te informeren.  

4. De kosten voor projectringleiding in openbare gebouwen (maximaal € 1.000,-) te dekken 
uit het beschikbare budget voor vastgoed. 

5. Met ingang van 2021 de live-uitzendingen van de gemeenteraad niet achteraf maar live 
te ondertitelen. 

6. De incidentele kosten van € 750,- en de structurele kosten van € 1.000 voor het live 
ondertitelen van de raadsvergaderingen te dekken uit de post Gemeenteraad (NotuBiz).
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