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Onderwerp

Toegankelijkheid

Geachte leden van de adviesraad,
Op 29 december 2015 heb ik uw brief inzake het plan van aanpak toegankelijkheid ontvangen.
Tijdens ons overleg op 5 oktober 2015 heb ik inderdaad aangegeven dat er op korte termijn een
voortgangsrapportage van het plan van aanpak toegankelijkheid zou komen. De oplevering van de
voortgangsrapportage heeft echter vertraging opgelopen.
In uw advies d.d. 17 augustus 2015 heeft u aangegeven dat het vinden van middelen voor
toegankelijkheid een aandachtspunt is. Tijdens de behandeling van de begroting 2016 op
5 november 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de motie Budget voor toegankelijkheid
van de raadsleden Roosma, Duijndam en Kaya. Hierbij wordt het college van B&W verzocht om:
in het nieuwe Plan van Aanpak Toegankelijkheid ook een financiële paragraaf op te
nemen, zodat inzichtelijk wordt welk budget benodigd is om de ambities uit het plan te
realiseren;
bij het nieuwe Plan van Aanpak Toegankelijkheid aan de raad een voorstel te doen voor
dekking van het benodigde budget om de ambities uit het plan te realiseren;
-

dekking binnen bestaande budgetten te realiseren;

-

wanneer bestaande budgetten ontoereikend zijn terug te komen naar de raad.

Ik acht het wenselijk dat de uitwerking van deze motie wordt meegenomen in de
voortgangsrapportage. Mijn verwachting is dat ik nog in het eerste kwartaal nadere informatie kan
verstrekken over stand van zaken omtrent de voortgangsrapportage en voorstellen voor extra
plannen.

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl.
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De plannen die gemaakt worden betreffen tevens de portefeuilles van andere wethouders wat
betekent dat eerst afstemming in het college van B&W nodig is.
Met vriendelijke groet,

Eric van der Burg
Wethouder

