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Vragen van het statenlid Ralph van Hertum en Karin van den Broeke (PvdA en CDA) ingevolge artikel 44 regle-
ment van orde

 
AANHANGSEL 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2020 nummer 37. 

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde over uitvoering van het VN-ver-
drag inzake de rechten van personen met een handicap: 

 Vragen aan gedeputeerde staten  Antwoorden van gedeputeerde staten 

 (ingekomen 5 december 2019   

1.  Zijn Gedeputeerde Staten het met 
ons eens dat de uitvoering van het 
VN-verdrag voor de rechten 
van de mindervalide mens een be-
langrijk onderwerp is? Zo ja, welke 
acties heeft de provincie 
ondernomen om het VN-verdrag ten 
volle uit te voeren? 

1.  Ja, als werkgever (Participatiewet en 
toegankelijkheid eigen gebouwen), over-
heidsorganisatie (informatievoorziening: 
toegankelijke website en duidelijke taal), 
concessieverlener voor het Openbaar 
Vervoer en wegbeheerder (toegankelijk-
heid) dragen wij als Provincie bij aan de 
uitvoering van het VN-verdrag voor de 
rechten van mensen met een beperking.  
 

2.  In hoeverre voldoet de provincie 
Zeeland op dit moment aan het VN-
verdrag voor de rechten van de min-
dervalide mens? Welke acties willen 
Gedeputeerde Staten in de toekomst 
ondernemen en 
volgens welk tijdpad? 

2.  De acties in het kader van het VN-ver-
drag voor de rechten van mensen met 
een beperking rekenen wij tot de verant-
woordelijkheid van de betreffende 
Zeeuwse  (overheids)organisaties zelf.  
 
Daar waar het onze eigenstandige ver-
antwoordelijkheid betreft, willen wij - zo-
als aangegeven in het coalitieakkoord -
zoveel mogelijk rechtdoen aan het VN-
verdrag voor de rechten van mensen 
met een beperking. 
 

3.  Delen Gedeputeerde Staten onze 
mening dat Zeeuwse bedrijven, an-
dere Zeeuwse overheden, het 
Zeeuwse openbaar vervoer en 
Zeeuwse websites ook toeganke-
lijk/bereikbaar moeten zijn voor 
minder valide mensen? Indien nee, 
waarom niet? Indien ja, zijn Gedepu-
teerde Staten dan ook 
bereid om in overleggen met ge-
noemde partners het VN-verdrag 
voor de rechten van de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Ja, wij zullen in de betreffende overleg-
gen als het Overlegplatform openbaar 
vervoer (OPOV), het Overleg Zeeuwse 
Overheden (OZO), alsook bij de door 
ons gesubsidieerde organisaties hier 
blijvend aandacht voor vragen. 
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mindervalide mens te bespreken en 
in te zetten op een goede implemen-
tatie in Zeeland op dit 
gebied? Zo nee, waarom niet? Zo ja, 
hoe willen Gedeputeerde Staten dit 
vorm geven ? 

 
 
 
 
 
Namens de fractie van : PvdA en CDA 
 
 
Ralph van Hertum en Karin van den Broeke 

 
MIDDELBURG, 7 januari 2020 
 
Gedeputeerde Staten, 
 
Drs. J.M.M. Polman 
A.W. Smit 

 


