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1. Inleiding 
Vanaf 14 juli 2016 is het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking van kracht. Dit 
verdrag heeft als doel een gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking in de 
maatschappij en moet ertoe leiden dat het meedoen van mensen met een beperking de norm wordt. 
Nederland is met de ratificatie verplicht om dit verdrag na te leven en zich in te zetten voor een 
inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking op alle levensgebieden volwaardig 
kunnen deelnemen. Het VN-Verdrag richt zich zowel op mensen met een chronische ziekte als 
mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. 

 
Ook gemeenten zijn verantwoordelijk voor de naleving van het VN-Verdrag en een stapsgewijze 
verbetering gericht op inclusie. Dat vraagt niet om het oplossen van problemen bij mensen met een 
beperking, maar met name om het wegnemen van belemmeringen in de samenleving.  
 
Onder toegankelijkheid wordt verstaan dat een product of dienst bruikbaar is voor iedereen, inclusief 
personen met een beperking. Onderscheid kan gemaakt worden tussen sociale toegankelijkheid, 
fysieke toegankelijk, digitale toegankelijkheid en toegankelijke informatie.  
 
Deze notitie richt zich op de fysieke toegankelijkheid van gebouwen. Om de eerste verbeteringen 
rondom een inclusieve samenleving door te voeren en een start te maken met de inclusie-agenda, 
zijn we begonnen met dit thema. Thema’s die in het verlengde liggen van dit thema en deze notitie, 
zoals de openbare ruimte, geven we als ontwikkelopgave mee. In het laatste hoofdstuk komen we 
hier op terug. 
 

1.1 Aanleiding 
Met de ratificatie van het VN-Verdrag door het Rijk hebben gemeenten de opdracht dat zij werken 
aan de implementatie van dit verdrag. De gemeente Tynaarlo heeft in 2017 besloten te 
experimenteren met een inclusie-agenda om de naleving van het verdrag hanteerbaar en zichtbaar 
te maken. De agenda is een lijst van onderwerpen die raken aan wat er in het VN-Verdrag staat. Dit 
maakt concreet waar we in Tynaarlo aan willen werken en wat prioriteit heeft. De inclusie-agenda is 
tot stand gekomen door een bijeenkomst over het VN-Verdrag waar met verschillende partijen 
vanuit de gemeente is gediscussieerd over onderwerpen die raken aan het verdrag. De onderwerpen 
en de aanpak zijn uitgewerkt in de notitie ‘Stapje voor stapje, samen op weg naar een inclusieve 
samenleving’. In mei 2017 heeft het college met deze notitie ingestemd. 
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Eén van de onderwerpen op de inclusie-agenda waar we ons in 2017 op hebben gericht, is de fysieke 
toegankelijkheid. Geconstateerd is dat bij gemeentelijke nieuwbouwprojecten het bouwbesluit als 
norm voor toegankelijkheid wordt gehanteerd. In het Bouwbesluit staat echter niet heel veel over 
toegankelijkheid opgenomen (enkel paragraaf 4.4). Dit is vrij beperkt.  
In de praktijk blijkt dat dit niet altijd voldoet aan het gewenste niveau van toegankelijkheid en de 
doelen zoals opgenomen in het VN-Verdrag. Het ontbreekt bij de gemeente aan een kader over het 
gewenste niveau aan toegankelijkheid. Met de behandeling van de evaluatie van de inclusie-agenda 
2017 door het college van B&W op 20 maart 2018, heeft het college opdracht gegeven om een 
beleidskader uit te werken over het toegankelijk bouwen binnen de gemeente.  
 
Ook in het collegeakkoord 2018-2022 wordt aandacht gevraagd voor dit onderwerp “Het waar nodig 
verbeteren van de toegankelijkheid van openbare gebouwen is een belangrijke afweging in onze 
(financiële) keuzes” (blz 21). Opgenomen is om beleid voor fysieke toegankelijkheid op te stellen. 
Deze notitie is een uitwerking van dit beleid. 
 

1.2 Totstandkoming notitie 
Deze notitie is opgesteld in samenwerking tussen beleid Sociaal Domein, vastgoed en het VN-panel. 
In het VN-panel zitten mensen met een beperking die in de gemeente Tynaarlo wonen, werken of 
leven. Het panel is vanaf 2015 in de gemeente actief en denkt mee over hoe de toegankelijkheid in 
brede zin verbeterd kan worden. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies en beoordelen bestaand 
en nieuw gemeentelijk beleid door de bril van het VN-Verdrag.  
Daarnaast hebben de genoemde partijen een workshop gevolgd en advies ingewonnen bij adviseurs 
vanuit NUL25. NUL25 adviseert scholen, gemeenten en andere organisaties om voor iedereen 
toegankelijke en optimaal te gebruiken ruimte voor de toekomst vorm te geven. Ten slotte is 
gekeken naar landelijke voorbeeldgemeenten, onder andere de gemeente Utrecht (Utrechtse 
Standaard Toegankelijkheid), gemeente Maastricht (subsidie Vergroten Toegankelijkheid 2018) en 
gemeente Tilburg (subsidie toegankelijkheid openbare gebouwen). 
Deze notitie heeft ter inzage gelegen van 18 juli t/m 28 augustus 2018. Tijdens de inspraakperiode 
zijn er geen zienswijzen ingediend. 
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2. Toegankelijkheid in de gemeente Tynaarlo 

 

2.1  Ambitie 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Als grondslag ligt hiervoor 
de visie voor het sociaal domein, welke is vastgesteld in de kadernota Kansrijk Leven (Wmo) en de 
Visienotitie ‘Iedereen heeft talent’ (2012). De basisgedachte is dat wij het belangrijk vinden dat 
iedereen meedoet, elkaar kan ontmoeten en dat mensen oog voor elkaar hebben.  
Het streefbeeld hierbij is: 
“Ieder mens neemt de regie op zijn eigen leven. Iedereen doet – vanuit zijn eigen kracht en inzet – 
naar vermogen (talent) mee en wordt hierbij ondersteund en gefaciliteerd”. 
 
Deze nota wordt gezamenlijk met de visienotitie ‘Op weg naar een inclusief Tynaarlo’ voorgelegd. In 
de visienotitie wordt de visie op de thema’s inclusie en toegankelijkheid beschreven en biedt de stip 
op de horizon bij de weg naar het zo inclusief mogelijk maken van de gemeente. Dit vormt de paraplu 
voor deze notitie over toegankelijk(e) (ge)bouwen, maar ook voor het verder te ontwikkelen beleid 
van de gemeente. De voorgestelde visie voor Tynaarlo is: 
Tynaarlo is een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, waarin iedereen telt en wordt 
gerespecteerd. Een samenleving waarin ook mensen met een beperking op alle levensgebieden 
volwaardig kunnen deelnemen. In onze gemeente zorgen we er met elkaar voor dat het 
vanzelfsprekend is dat dit kan. 
 
Om bij te dragen aan de visie dat iedereen mee kan doen in de samenleving en te zorgen dat ons 
beleid in lijn is met het VN-Verdrag, wil de gemeente de toegankelijkheid van openbare gebouwen 
voor mensen met een beperking verbeteren. Onderstaande definitie hanteren wij voor een 
toegankelijk gebouw: 
Een gebouw is toegankelijk als mensen met een beperking zonder hulp van anderen in het gebouw 
kunnen deelnemen aan de activiteiten en hiervoor de noodzakelijke ruimten kunnen betreden en 
gebruiken.  
Onze ambitie is dat iedereen in gebouwen in de gemeente moet kunnen doen wat hij/zij volgens de 
bestemming komt doen. 
 
Dit beleid is van toepassing op alle voor niet woning bestemde gebouwen van de gemeente Tynaarlo 
gelegen in de gemeente. 
 

2.2 Drie sporen 
Om de toegankelijkheid in de gemeente Tynaarlo te verbeteren maken we onderscheid tussen: 

 Nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen 
 Bestaande gemeentelijke gebouwen 
 Gebouwen van externe organisaties met een openbare functie  

 
In de volgende hoofdstukken komen we hier één voor één op terug. 
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3. Nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen 
De gemeente moet bij nieuwbouwprojecten het bouwbesluit volgen. Zoals in de aanleiding 
aangegeven voldoet dit niet aan het gewenste niveau voor toegankelijkheid. Bovenop de 
verplichtinging om aan het bouwbesluit te toetsen, zijn er verschillende normen, richtlijnen en 
keurmerken over toegankelijkheid, waar je als gemeente voor kunt kiezen om de 
toegankelijkheidseisen te verhogen. 
 
Het uitgangspunt is dat iedereen moet kunnen doen wat hij/zij volgens de bestemming komt doen en 
dat de benodigde ruimtes en routes in een gebouw te gebruiken zijn. 
 

3.1 Tynaarlose norm 
Voorgesteld wordt om in de gemeente Tynaarlo het ‘Handboek voor Toegankelijkheid (7e druk)’ als 
uitgangspunt te hanteren. Met deze normen kan een toegankelijk gebouw, met toegankelijke 
ruimtes en routes worden ontwikkeld. 
 

3.2 Proces 
Hieronder wordt beschreven hoe we de toegankelijkheid in het bouwproces willen verankeren.  
 
Prestatie toegankelijkheid 
Als opdrachtgever stellen we aan het begin van het bouwproces vast wat de prestatie rondom de 
toegankelijkheid moet zijn zodat die prestatie in het gehele bouwproces wordt geborgd. We 
omschrijven de toegankelijkheid van de verschillende ruimtes, de routes en het gebouw als totaal. 
 
Als uitgangspunt hanteren we het ‘Handboek voor Toegankelijkheid (7e druk)’. Vooraf gaan we met 
de toekomstige gebruikersgroepen en het VN-panel Tynaarlo in gesprek. Gekeken wordt naar het 
gebruikersdoel en de gebruikersgroepen en welke eisen vanuit het handboek wel en niet worden 
meegenomen. Het VN-panel heeft hierin een adviserende rol. Wanneer besloten wordt hiervan af te 
wijken, wordt dit gemotiveerd uitgelegd. 
 
Voordat het Programma van Eisen wordt opgesteld, wordt beschreven: 

- De functie van de ruimte 
- De ruimtes/voorzieningen die voor gebruikers zelfstandig toegankelijk moeten zijn 
- De ruimtes/voorzieningen die voor sommige gebruikers uitsluitend met hulp toegankelijk 

moeten zijn 
- De ruimtes/voorzieningen die voor sommige gebruikers niet toegankelijk hoeven te zijn 
- Aanvullende (specifieke) eisen 

 
De uiteindelijke prestatie rondom toegankelijkheid is dus maatwerk en kan per bouwproject 
verschillend zijn. 
 
Omgeving 
Aan het begin van het bouwproces wordt daarnaast omschreven in hoeverre de omgeving wordt 
meegenomen en wat hierin de prestatie rondom toegankelijkheid moet zijn, afhankelijk van de 
(bouw)-opdracht. Dit gaat dan om het terrein van het gemeentelijk gebouw en niet om de openbare 
ruimte.  
 
 
 
 
 



7 
 

Programma van Eisen 
Het programma van eisen vormt de basis voor elk nieuw ontwerp en omschrijft waar het ontwerp 
aan moet voldoen. Door het programma van eisen weten alle partijen wat de uitgangspunten zijn en 
waarop hun resultaat getoetst wordt. 
Het programma van eisen wordt als belangrijkste eerste stap gezien in het bouwproces waarin de 
toegankelijkheid geborgd moet worden, gezien alle vervolgstappen in het bouwproces gecontroleerd 
worden aan het PvE. Door de in die stap hierboven bepaalde prestatie van toegankelijkheid op te 
nemen in het PvE, wordt er bij elke volgende stap getoetst of hieraan wordt voldaan. 
 
De vervolgvolstappen in het bouwproces zijn: 

- Voorlopig ontwerp 
- Definitief ontwerp 
- Bouwvoorbereiding 
- Uitvoering 

 
Naast de traditionele manier van bouwen werkt de gemeente Tynaarlo ook met Design and Build 
projecten. Hierin zijn bovenstaande fasen ook van toepassing. Bij Design and Build worden 
verschillende specialismen vroegtijdig gecombineerd. Er is sprake van een combinatie van ontwerp 
en realisatie in één opdracht. Zowel het ontwerp als de realisatie van het gebouw wordt aan één 
opdrachtnemer overgelaten. De opdrachtnemer is vaak een combinatie van meerdere ontwerpende 
en uitvoerende partijen. 
 
Wijzigingen  
De projectleider vastgoed toets of in de genoemde fasen de toegankelijkheid wordt nagekomen, 
zoals opgenomen in het PvE. Wanneer er in het proces wijzigingen zijn en er wordt afgeweken van de 
toegankelijkheid zoals opgenomen in het PvE, wordt dit voorgelegd aan de toekomstige 
gebruikersgroepen en het VN-panel, die hun advies hierover kunnen uitbrengen. 
 

3.3 Kostenaspect 
Het is goedkoper en efficiënter om vanaf het begin af aan toegankelijk te bouwen, dan wanneer 
achteraf aanpassingen moeten worden gedaan. In onderstaande figuur is te zien welke mate van 
invloed je als gemeente hebt in de verschillende fasen van het bouwproces en de hoogte van de 
kosten van wijzigingen. 

 
 
Te zien is dat bepaalde eisen rondom toegankelijkheid het beste meegenomen kunnen worden aan 
de voorkant, vóórdat het Programma van Eisen is vastgesteld. Tijdens deze fase heb je én de meeste 
invloed én zijn de meerkosten het laagst. Wanneer je later in het proces wijzigingen in de eisen wilt 
meegeven, worden de kosten hoger, naarmate je verder in het proces komt.  
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Op basis van ervaringen van externe professionals, wordt aangegeven dat ca. 80% goedkoop kan 
worden meegenomen rondom toegankelijkheid in de beginfase van een bouwproject. Ongeveer 20% 
van deze aanpassingen gaan extra geld kosten. 
 
Berekening meerkosten (vanuit advies NUL25): 
 

Omvang in bvo Gebouwn tot 
2.000 m2 

Gebouwen van 
2.000 tot 4.000 
m2 

Gebouwen 
boven 4.000 m2 

 

Meerinvestering € 290,- € 160,- € 115,- Incl BTW per m2 
bvo 

Groei exploitatiekosten 22% 13% 8% Referentie €94,- 
per m2 bvo per 
jaar 

 
Bouwprojecten gemeente Tynaarlo 
Er staan twee nieuwbouwprojecten in de planning die starten medio 2020: de sporthal Zuidlaren en 
de gymzaal Zuidlaren. Als dit beleidskader wordt vastgesteld, is dit kader bij deze twee projecten van 
toepassing. Extra financiële middelen voor beide projecten is afhankelijk van de integrale afweging 
van nieuw beleid bij de begroting door de raad. 
 
Op het moment van schrijven zjin er twee lopende projecten die al verder in het proces zijn, maar 
waar de bouw nog niet gestart is. Het gaat om de sporthal Grote Veen en om de gymzaal Tynaarlo.  
Door het college van B & W is besloten om voor beide projecten extra middelen te reserveren om te 
kijken wat nog voor de start of tijdens de bouw gerealiseerd kan worden om te toegankelijkheid te 
verbeteren en zo dicht mogelijk de eisen uit het Handboek voor Toegankelijkheid (7e druk) te 
naderen. Deze middelen zijn meegenomen in de voorjaarsbrief 2018. 
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4. Bestaande gemeentelijke gebouwen 
Wanneer nodig worden aanpassingen, om de toegankelijkheid in bestaande gemeentelijke 
gebouwen te verbeteren, meegenomen bij natuurlijke momenten. Onder natuurlijke momenten 
wordt geplande verbouw of onderhoud verstaan.  
 
Om op aanvraag relatief goedkope en simpele aanpassingen te kunnen doen om de toegankelijkheid 
in bestaande gemeentelijke gebouwen met een openbare functie te verbeteren, wordt voorgesteld 
een klein budget per jaar te reserveren. Dit budget is bedoeld voor aanpassingen op aanvraag die 
eenvoudig te realiseren zijn. Denk aan: 

- In een (banken)afscheiding van een gymzaalkleedkamer een rolstoeldoorgang maken; 
- Hoogte overbrugging toegang; 
- Douchezitje en/of beugels aanbrengen. 

 
Voorgesteld wordt om de medewerkers van de vakgroep vastgoed van team Ruimte en Ontwikkeling 
te mandateren om te besluiten over de inzet van dit budget, tot een maximaal bedrag van € 1.500 
per aanvraag. Zij rapporteren jaarlijks aan het college over de inzet van dit budget en evalueren of de 
hoogte van het budget voldoende is. 
 
Voorstellen voor grotere en duurdere aanpassingen worden apart aan het college of de 
gemeenteraad voorgelegd wanneer zich dit voordoet. 
 
Voor dit spoor nemen we, nadat dit beleidskader is vastgesteld, de volgende vervolgactie mee: 
In verschillende fasen worden de bestaande gemeentelijke gebouwen met een openbare functie in 
kaart gebracht om in beeld te brengen welke aanpassingen noodzakelijk zijn rondom 
toegankelijkheid. Hierover wordt een advies voorgelegd. 
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5. Gebouwen van externen 
De gemeente wil de toegankelijkheid van gebouwen in eigen beheer verbeteren, maar wil ook 
andere organisaties en bedrijven stimuleren om de toegankelijkheid van gebouwen te verbeteren. 
Een eerste belangrijkste stap is het vergroten van de bewustwording over het belang van 
toegankelijkheid. We stimuleren andere partijen door in gesprek te gaan en actief informatie en 
bestaande richtlijnen en keurmerken over toegankelijkheid te verspreiden. We dragen uit dat het 
werken aan een inclusieve samenleving een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. 
 

5.1 Stimuleringsregeling 
Daarnaast wordt voorgesteld een stimuleringsregeling op te zetten. De stimuleringsregeling 
‘Vergroten Toegankelijkheid Tynaarlo’ is een financiële bijdrage in het realiseren van aanpassingen 
en voorzieningen die de toegankelijkheid van mensen met een beperking en daarmee ook hun 
deelname aan de samenleving vergroten. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan 
organisaties/bedrijven die een publieksfunctie hebben, gelegen in de gemeente Tynaarlo. Denk aan 
horeca, winkels, onderwijsinstellingen, musea of vrijwilligersorganisaties.  
 
De subsidie kan voor een éénmalige voorziening of aanpassing worden aangevraagd, zoals: 

- het verbreden van toegangsdeuren; 
- het aanbrengen van elektrische deuropeners; 
- het opheffen van niveauverschillen in of bij een gebouw door een stoeltraplift, een 

plateaulift of een hellingbaan; 
- drempelhulpen en vlonders; 
- een extra trapleuning; 
- een opstelplaats voor een rolstoel of een vervoersvoorziening bij de toegangsdeur (op eigen 

terrein); 
- het aanpassen van sanitaire voorzieningen; 
- het aanbrengen van een ringleiding; 
- andere voorzieningen die noodzakelijk zijn om de toegankelijkheid te verbeteren. 

 
De subsidie kan niet worden aangevraagd voor: 

- Kosten van individuele voorzieningen/woningaanpassingen; 
- Aanpassingen die binnen andere subsidieregelingen vallen; 
- Aanpassingen die onderdeel zijn van structurele financiële verplichtingen; 
- Aanpassingen die reeds zijn gestart voordat subsidie is aangevraagd. 

 
De subsidie bedraagt 50% van de totale kosten, met een maximum bedrag van € 3.000,- per 
aanvraag. Er moet cofinanciering zijn van ten minste de helft van de totale projectkosten. De raad 
stelt bij de begroting het maximum bedrag en het subsidieplafond vast. 
 

5.2 Proces 
 
Subsidieaanvraag 
De aanvraag dient schriftelijke ingediend te worden bij het college. De subsidieaanvraag bevat: 

- Een beschrijving van de gewenste aanpassing, inclusief een bouwkundige onderbouwing; 
- Een motivatie van de wenselijkheid van de aanpassing; 
- Een begroting van de kosten gemoeid met de uitvoering van de aanpassingen, onderbouwd 

met een offerte, niet ouder dan één jaar. 
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Beoordeling 
De gemeente behandelt de aanvraag. Voor de toetsing van de bouwkundige onderbouwing kan de 
gemeente advies van externe deskundigen inwinnen. Kosten worden gedekt uit het beschikbare 
budget.  
 
Wanneer het totaal van de aanvragen hoger is dat het subsidieplafond, wordt er een prioritering 
gemaakt door de gemeente. De subsidieaanvragen worden beoordeeld op de volgende indicatoren: 

- De inhoudelijke toets: de mate waarin de activiteit/investering bijdraagt aan het vergroten 
van de toegankelijkheid; 

- De financiële toets: de beoogde investering kent een goede financiële onderbouwing. 
Wanneer deze criteria geen uitsluitsel geven, krijgen gebouwen die het meest gebruikt worden door 
mensen met een beperking voorrang. 
 
Bij positieve beoordeling ontvangt de aanvrager een beschikking en vindt uitbetaling van de 
voorlopige subsidie plaats. 
 
Vaststelling subsidie 
Binnen 13 weken na afronding van de activiteit dient de subsidieontvanger een verslag in over het 
resultaat met het definitieve kostenoverzicht. Op grond van de werkelijk gemaakte kosten en 
toetsing van de uitgevoerde activiteit wordt de subsidie vastgesteld. De werkzaamheden dienen 
gerealiseerd te zijn binnen een jaar na verlening van de subsidie. 
 
Meerdere aanvragen 
Een partij kan na toekenning van de subsidie opnieuw een aanvraag doen voor een andere 
aanpassing. Hierbij geldt dat bij de jaarlijkse prioritering door gemeente en de toekenning van de 
voorlopige subsidies de partijen die nog niet eerder de subsidie hebben aangevraagd, voorrang 
hebben op de partijen die al eerder een subsidie toegekend hebben gekregen. Een partij kan 
maximaal één keer per jaar een aanvraag indienen. 
 
Voor de stimuleringsregeling stelt het college de uitvoeringsregeling vast. Het concept is bijgevoegd 
als bijlage. Na het eerste jaar wordt de regeling geëvalueerd en gekeken of het subsidieplafond 
voldoende is. 
 
Jaarlijks thema 
Tijdens de opstelling van dit beleidskader is het idee genoemd om binnen de stimuleringsregeling 
een jaarlijks thema te benoemen voor eenvoudige aanpassingen die kunnen worden aangevraagd. 
Denk aan ‘het jaar van de dremelhulpen’, ‘het jaar van de wandbeugels’. In de verdere uitvoering van 
de stimuleringsregeling wordt gekeken of hier behoefte aan is en naar een eventuele verdere 
invulling hiervan.  
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6. Evaluatie en ontwikkelopgaven 
Het voorstel is om te starten en te experimenteren met de drie genoemde onderdelen, zoals 
opgenomen in deze notitie. De uitvoering wordt per onderdeel jaarlijks geëvalueerd om te kijken of 
aanpassing/bijsturing nodig is.  
 
Voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en waarin mensen met een 
beperking op alle levensgebieden volwaardig kunnen deelnemen, is echter meer nodig dan alleen 
toegankelijke gebouwen. 
 
De eerstvolgende belangrijke opgaven om de inclusie en toegankelijk in Tynaarlo te verbeteren en 
die in het verlengde liggen van deze nota zijn de thema’s: de openbare ruimte, wonen, gemeentelijke 
vergunningen en schoolgebouwen. Deze thema’s worden als ontwikkelopgaven in deze nota 
meegegeven om bij deze ondewerpen ook te kijken wat nodig is om de toegankelijkheid te 
verbeteren en om een voorstel uit te werken. Na uitwerking en besluitvorming wordt dit als 
uitbreiding aan deze nota toegevoegd. 
 
Planning ontwikkelopgaven 
 

Thema Planning 

Gemeentelijke vergunningen Start eind 2018 

Schoolgebouwen Start 2019 

Openbare ruimte Start 2019 

Wonen Start eind 2019 

  
Overige onderwerpen 
De gemeente werkt gezamenlijk met het VN-panel aan de inclusie-agenda. Uitwerking en acties 
rondom andere punten dan de hierboven beschreven ontwikkelopgaven, worden uitgevoerd vanuit 
de inclusie-agenda. De genoemde ontwikkelopgaven worden hieraan toegevoegd. Als bijlage is een 
lijst opgenomen met onderwerpen die op het moment van schrijven op de inclusie-agenda staan. 
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Bijlage 1 Concept uitvoeringsregeling Stimuleringsregeling Vergroten 

Toegankelijkheid  gemeente Tynaarlo 
 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo; 
 
Overwegende dat: 

- De gemeenteraad op 27 november 2018  de visienotitie ‘Op weg naar een inclusief Tynaarlo’ 
heeft vastgesteld; 

- De gemeenteraad op 27 november 2018  de notitie ‘Op weg naar een inclusief Tynaarlo, 
uitwerking beleidskader fysieke toegankelijkheid’ heeft vastgesteld; 

- De gemeente de fysieke toegankelijkheid van gebouwen in de gemeente Tynaarlo wil 
verbeteren; 

- De gemeente een stimuleringsregeling wil opstellen om de toegankelijkheid in gebouwen 
met een openbare functie te vergroten.  

 
Gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene 
subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011. 
 
Besluit: 
 
1. De uitvoeringsregeling ‘Stimuleringsregeling Vergroten Toegankelijkheid Tynaarlo’ vast te 

stellen 
2. Dit besluit in werking te laten treden wanneer de gemeenteraad de notitie ‘Op weg naar een 

inclusief Tynaarlo, uitwerking beleidskader fysieke toegankelijkheid’ heeft vastgesteld. 
 

Stimuleringsregeling Vergroten Toegankelijkheid Tynaarlo 
  

Artikel 1  Begripsomschrijvingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
1. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011. 

 
2. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo. 
 
3. Toegankelijk: een gebouw is toegankelijk als mensen met een beperking zonder hulp van 

anderen in het gebouw kunnen deelnemen aan de activiteiten en hiervoor de noodzakelijke 
ruimten kunnen betreden en gebruiken. 

 
4. Bouwkundige onderbouwing: een bouwtekening van de oorspronkelijke situatie en een 

bouwtekening van de beoogde aanpassing. 
 
Artikel 2  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen 
Subsidie kan worden verleend voor de volgende voorzieningen: 

a) het verbreden van toegangsdeuren; 
b) het aanbrengen van elektrische deuropeners; 
c) het opheffen van niveauverschillen in of bij een gebouw door een stoeltraplift, een 

plateaulift of een hellingbaan; 
d) drempelhulpen en vlonders; 
e) een extra trapleuning; 
f) een opstelplaats voor een rolstoel of een vervoersvoorziening bij de toegangsdeur (op 

eigen terrein); 
g) het aanpassen van sanitaire voorzieningen; 
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h) het aanbrengen van een ringleiding; 
i) andere voorzieningen die naar het oordeel van burgemeester en wethouders 

noodzakelijk zijn om de toegankelijkheid te verbeteren. 
 

Artikel 3  Voorwaarden voor subsidie 
1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan organisaties/bedrijven die een publieksfunctie 

hebben denk hierbij aan horeca, winkels, onderwijsinstellingen, musea, 
vrijwilligersorganisaties.  

 
2. De aangevraagde subsidie kan worden verleend indien: 

a) Het gebouw in de gemeente Tynaarlo ligt; 
b) De aanvrager een rechtspersoon is; 
c) Door de aanpassing de toegankelijkheid van het openbaar gebouw verbetert voor 

mensen met een beperking; 
d) Het een éénmalige aanpassing betreft; 
e) De behoefte van de voorgestelde aanpassing aannemelijk kan worden gemaakt. 

 
3. Voor de toetsing van de bouwkundige onderbouwing van de subsidieaanvraag kan het 

college, indien dit naar zijn oordeel wenselijk is, het advies van deskundigen inwinnen. De 
subsidieaanvraag kan worden afgewezen. 

 
4. Kosten voor individuele voorzieningen of aanpassingen van huishoudelijke aard worden niet 

vergoed. 
 
Artikel 4  Weigeringsgronden 
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt 
de subsidie in ieder geval geweigerd indien: 

a) Er een beroep kan worden gedaan op andere gemeentelijk- en rijksregelingen voor 
realisatie van de voorgestelde aanpassing; 

b) Er reeds een aanvang is gemaakt met de realisatie van de voorgestelde aanpassing; 
c) Aanpassingen die onderdeel zijn van structurele financiële verplichtingen; 

 
Artikel 5  Procedurebepalingen 
1. Bij de subsidieaanvraag dient het volgende te worden overlegd: 

a) Een beschrijving van de gewenste aanpassing, inclusief een bouwkundige onderbouwing; 
b) Een motivatie van de wenselijkheid van de aanpassing; 
c) Een begroting van de kosten gemoeid met de uitvoering van de aanpassing met 

vermelding van de geplande realisatiedatum, onderbouwd met een offerte (niet ouder 
dan één jaar); 

 
2. Het college kan de subsidieontvanger te allen tijde verplichten om aan te tonen dat de 

activiteiten, waarvoor de bijdrage wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de 
daaraan verbonden verplichtingen. 

 
3. De subsidieontvanger informeert het college schriftelijk over: 

a) Afwijkingen die ten opzichte van het oorspronkelijke plan optreden; 
b) Ontwikkelingen die ertoe leiden dat het plan niet kan worden verwezenlijkt; 
c) Het geheel of tussentijds beëindigen van activiteiten. 

 
Artikel 6  Berekening van de subsidie 
De subsidie bedraagt 50% van de totale kosten, met een maximum van € 3.000 per aanvraag. 
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Artikel 7  Subsidieplafond 
De raad heeft een subsidieplafond vastgesteld van € 20.000,-  per jaar. 

 
Artikel 8  Termijn voor indienen aanvraag 
1. Het aanvraagformulier dient met de gevraagde bijlagen voor 1 februari aanwezig te zijn; 
2. Subsidieaanvragen die na het verstrijken van de in het eerste lid vermelde termijn zijn 

ontvangen worden niet in behandeling genomen. 
 

Artikel 9   Beoordeling van aanvragen 
Alle aanvragen worden na de sluitingsdatum van 1 februari gelijktijdig beoordeeld. 

 
Artikel 10  Prioriteitsbepaling 
1. Wanneer het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overstijgen, komen de aanvragen 

met de meeste prioriteit in aanmerking voor de subsidie.  
 
2. De subsidieaanvragen worden beoordeeld op de volgende indicatoren: 

a) De inhoudelijke toets: de mate waarin de activiteit/investering bijdraagt aan het 
vergroten van de toegankelijkheid; 

b) De financiële toets: de beoogde investering kent een goede financiële onderbouwing. 
 

3. Indien bovengenoemde criteria geen uitsluitsel geven, krijgen panden die het meest gebruikt 
worden door mensen met een beperking voorrang. 

 
Artikel 9  Vaststelling van de subsidie 
De subsidieontvanger dient uiterlijk 13 weken na afronding van de activiteit een kort verslag in 
over het resultaat met het definitieve kostenoverzicht. Op grond van de werkelijk gemaakt 
kosten en toetsing van de uitgevoerde activiteit wordt de subsidie vastgesteld. 

 
Artikel 10  Slotbepalingen 

1. Deze regeling treed in werking één dag na de bekendmaking; 
 
2. De regeling wordt aangehaald als ‘Uitvoeringsregeling stimuleringsregeling Vergroten 

Toegankelijkheid Tynaarlo’. 
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Bijlage 2 Onderwerpen inclusie-agenda 
 
Onderwerpen op de inclusie-agenda waar aan gewerkt wordt of wat nog moet worden opgepakt: 

A. Bewustwording en betrokkenheid 
o Kennismaking en afspraken intern 
o Horecaschouw VN-panel / toegankelijkheid horeca 
o Brede informatiebijeenkomst (n.a.v. motie raad 8 mei 2018) 
o Week van de toegankelijkheid (oktober) 

B. Fysieke toegankelijkheid 
o Uitwerking beleidskader fysieke toegankelijkheid 
o Ontwikkelopgaven* 
o Wandelpad Zeijen 

C. Onderwijs 
o Vervolg bijeenkomsten inclusief onderwijs 
o  onderzoek passend onderwijs (start 2018) 

D. Toegang tot informatie  
o Gemeentelijke website – borgen toegankelijkheid 

E. Toegankelijkheid gemeentehuis 
o Acties schouw VN-panel toegankelijkheid gemeentehuis 

F. Beleid sociaal domein 
o Pilot platform burgerparticipatie over keukentafelgesprekken 
o Nieuwe kadernota Sociaal Domein 

G. Politiek leven 
H. Gezondheid 
I. Eigen regie 
J. Bejegening 
K. Werk 
L. Persoonlijke mobiliteit 

 
Punt A t/m D zijn opgepakt in 2017. De resultaten en aanbevelingen zijn te lezen in de evaluatie van 
de inclusie-agenda mei t/m dec 2017. Eind 2018 wordt de inzet van dit jaar opnieuw geëvalueerd. 
 
*Ontwikkelopgaven n.a.v. deze notitie ‘Uitwerking fysieke toegankelijkheid’: 

- Schoolgebouwen 
- Gemeentelijke vergunningen 
- Openbare ruimte 
- Wonen 


