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Toegankelijkheid gemeentelijke openbare gebouwen

Behandeling in commissie
Wethouder van der Pas heeft aan de commissie toegezegd dat er middels een RIB
terugkoppeling volgt in oktober 2019 over de stand van zaken en de voortgang m.b.t. het
toegankelijk(er) maken van de gemeentelijke openbare gebouwen.
Kennisnemen van:
De resultaten van de screening op toegankelijkheid van de gemeentelijke openbare gebouwen die
door de Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) is uitgevoerd eind 2018/begin 2019 en het
vervolg hierop c.q. de voortgang.
Aanleiding
In “Mijlpalen van Meierijstad” en de kadernota “Maatschappelijk Vastgoed” is de doelstelling
opgenomen om knelpunten met betrekking tot toegankelijkheid in de openbare ruimte en
openbare gebouwen op te lossen. Toegankelijkheid maakt ook onderdeel uit van de
“Meierijstadse Inclusienota” waarover recentelijk een aparte RIB is gestuurd. In 2018 is STM in
opdracht van de gemeente gestart met het schouwen van de openbare panden in eigendom van
de gemeente, met als doel het in kaart brengen van de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid
voor inwoners met een beperking. In het 1ste kwartaal van dit jaar heeft STM de schouwingen
afgerond en zijn de resultaten aangereikt aan de gemeente. Uit de rapportages blijkt dat de
gemeente stappen dient te ondernemen om de toegankelijkheid van de openbare panden te
verbeteren en de knelpunten op te lossen.
Kernboodschap
Uit de rapporten blijkt na afstemming met Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) dat er in totaal
143 aanpassingen noodzakelijk zijn om de toegankelijkheid van gemeentelijke openbare
gebouwen te verbeteren. De 143 aanpassingen bestaan voor circa 56% uit kleine
werkzaamheden en voor 44% uit meer omvangrijke werkzaamheden. In overleg tussen
Vastgoedbeheer en STM is een start gemaakt met de uitvoer van werkzaamheden om zowel
intern als extern de toegankelijkheid van meerdere panden te verbeteren.

Uitvoering kleine werkzaamheden.
In 2019 is er van de kleine aanpassingen al ruim 67% uitgevoerd, hetgeen al heeft geleid tot een
verbeterde toegankelijkheid van een aantal gebouwen. Een deel van deze werkzaamheden is
uitgevoerd tijdens de Organisatiedag 2019. De resterende 33% kleine aanpassingen worden voor
zover mogelijk nog uitgevoerd in het vierde kwartaal 2019 en/of in het eerste kwartaal 2020. Voor
deze kleine aanpassingen wordt momenteel bekeken of deze kunnen worden bekostigd uit het
jaarlijks beschikbare budget voor klein onderhoud.
Uitvoering meer omvangrijke werkzaamheden
Naast de kleine werkzaamheden zijn er 63 meer omvangrijke werkzaamheden die gedaan dienen
te worden, waarvoor de financiële middelen niet zijn begroot in het Duurzaam Meerjaren
OnderhoudsPlan (DMOP) 2019-2028. Van de omvangrijke aanpassingen zijn er tot op dit moment
nog geen uitgevoerd. Voor uitvoering van deze omvangrijkere aanpassingen dienen extra
middelen beschikbaar te worden gesteld. De precieze hoogte van het totale investeringsbedrag
voor deze aanpassingen wordt momenteel onderzocht en zal begin volgend jaar in kaart zijn
gebracht. Na beschikbaarstelling van de benodigde middelen wordt de uitvoering opgepakt.
Communicatie
Ieder kwartaal heeft Vastgoedbeheer een overleg met STM waarin de voortgang van
werkzaamheden wordt besproken en wordt geëvalueerd of de werkzaamheden hebben geleid tot
een betere toegankelijkheid.
Participatie
De vrijwilligers van STM hebben geschouwd en aan de hand hiervan heeft STM de resultaten
gerapporteerd aan de gemeente. De gemeente heeft samen met STM afgestemd welke
toegankelijkheidsaanpassingen noodzakelijk zijn. In overleg met STM wordt bepaald in/aan welke
panden werkzaamheden met voorrang worden uitgevoerd. Deze prioritering is afhankelijk van de
aard en omvang van de werkzaamheden, de functie en bezettingsgraad van het pand en de
doelgroep(en) die gebruik maken van het pand. Deze gezamenlijke prioritering vindt plaats in het
eerste kwartaal 2020. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt door STM - op verzoek van de
gemeente - nogmaals een schouw gehouden om vast te stellen of de toegankelijkheid naar
tevredenheid is verbeterd.
Duurzaamheid
Voor zover mogelijk wordt bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening gehouden met
duurzaamheid door gebruik te maken van materialen die duurzaam geproduceerd worden en/of
recyclebaar zijn.
Financiën
Op dit moment wordt onderzocht welke aanpassingen aan de gebouwen nodig zijn en welk
investeringsbedrag met de aanpassingen aan de gebouwen in totaal is gemoeid. Als de precieze
hoogte van deze investering bekend is, zal ook een voorstel tot beschikbaarstelling van de
benodigde middelen worden voorgelegd. Op dit moment is hiermee in de Programmabegroting
2020 namelijk geen rekening gehouden.
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Planning
Start van de uitvoer van de resterende kleine aanpassingen staat gepland voor eind 2019 / begin
2020. Voor uitvoer van de omvangrijkere werkzaamheden dienen extra middelen beschikbaar te
worden gesteld. Afhankelijk van het beschikbaar stellen van de benodigde middelen kunnen de
werkzaamheden worden uitgevoerd. Hierbij is het streven de werkzaamheden in 2020 uit te
voeren.
Bijlage(n)
Geen

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,
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