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Vragen van het statenlid Ralph van Hertum & Bayram Erbisim (PvdA) ingevolge artikel 44 reglement van orde

 
AANHANGSEL 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2019 nummer 300. 

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Uitvoering van het VN-
verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: 

 Vragen aan gedeputeerde staten  Antwoorden van gedeputeerde staten 

 (ingekomen 11 februari 2019)   

1.  Zijn Gedeputeerde Staten het met de 
PvdA eens dat de Provincie een be-
langrijke rol heeft bij het uitvoeren 
van het VN-verdrag inzake de rech-
ten van personen met een handicap? 
 

1.  Ja 

2.  Welke acties heeft de Provincie uit-
gevoerd en welke staan nog op sta-
pel om het VN-verdrag uit te voeren 
zodat mensen met een fysieke en/of 
verstandelijke beperking volwaardig 
mee te kunnen doen in de Zeeuwse 
samenleving? 

2.  Als werkgever (participatiewet en toe-
gankelijkheid eigen gebouwen), over-
heidsorganisatie (informatievoorziening),  
concessieverlener van het Openbaar 
Vervoer en wegbeheerder (toegankelijk-
heid) dragen wij als Provincie bij aan de 
uitvoering van het VN-verdrag inzake de 
rechten van mensen met een beperking. 
In verband hiermee wijzen wij ook op de 
19 maart jl. naar u toegestuurde geactu-
aliseerde ‘Inventarisatie van de borging 
van de rechten van personen met een 
handicap op het gebied van treinstations 

en bushaltes in de provincie Zeeland en 

de website van de Provincie Zeeland’. 
 

3.  Zijn Gedeputeerde Staten het met de 
PvdA eens dat een plan nodig is om 
knelpunten voormindervaliden in 
Zeeland in het openbaar vervoer, in 
de informatievoorziening vanuit de 
overheden, enzovoorts aan te pak-
ken? Indien ja, op welke termijn kun-
nen we een breed gedragen plan 
verwachten om van Zeeland de eer-
ste provincie te maken die volledig 
aan het VN-verdrag inzake de rech-
ten van personen met een handicap 
voldoet? Zo nee, waarom niet. 

3.  Met de hierboven bovengenoemde in-
spanningen leveren wij als Provincie 
mede een bijdrage aan de uitvoering 
van het VN-verdrag inzake de rechten 
van mensen met een beperking. Daarbij 
zien wij nadrukkelijk ook een rol wegge-
legd voor gemeenten, ondernemers, 
werkgevers, belangenorganisaties, 
scholen en (sport)verenigingen, enz. 

 
 
 
 
Namens de fractie van : PvdA 
 
 
Ralph van Hertum & Bayram Erbisim 

 
MIDDELBURG, 19 maart 2019 
 
Gedeputeerde Staten, 
 
Drs. J.M.M. Polman 
A.W. Smit
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