	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Stadsdeel Amsterdam Zuidoost
t.a.v. DB
Anton de Komplein 150
1102 CW Amsterdam

Amsterdam Zuidoost, 27 december 2011

Betreft: Ongevraagd Advies inzake toegankelijkheidseisen bij gesubsidieerde instellingen en/of
activiteiten
Kenmerk: WMOA-2011-05

Geacht DB,
Onlangs hebben wij kennis genomen van de brief van Wethouder Zorg, dhr. van der Burg, dd. 8 december 2011,
gericht aan o.a. alle stadsdeelvoorzitters, stadsdeelsecretarissen en directeuren van gemeentelijke diensten en
bedrijven. Daarin constateert hij: ‘dat het voorkomt dat de gemeente bijeenkomsten organiseert die niet
toegankelijk blijken te zijn voor mensen met een handicap. Van de gemeente mag men het goede voorbeeld
verwachten. Mensen met een handicap mogen niet beperkt worden bij hun participatie en inspraak. Daarom doe
ik langs deze weg een beroep op u. Ik zou graag willen dat iedereen binnen de gemeente Amsterdam ervoor
zorgt dat bijeenkomsten (in opdracht) van de gemeente altijd toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.
Hiervoor vraag ik graag uw aandacht in uw organisatie. En ik dank u alvast voor uw medewerking.’
Op onze vergadering dd. 19-12-2011 hebben wij naar aanleiding van deze brief geconstateerd dat (hernieuwd)
aandacht vragen hiervoor van de kant van de Wethouder Zorg zeker een stap in de goede richting is.
Toegankelijkheid in de praktijk is immers te vaak nog, zelfs in (relatief) nieuwe gebouwen, een ondergeschoven
kindje, en dat terwijl de al decennia oude Wet Gelijke Behandeling uitsluiting op grond van handicap of
chronische ziekte verbiedt. De integraal toegankelijkheidsrichtlijnen zijn dienend voor deze wet en waarborgen
zodoende de integrale toegankelijkheid. De CG-Raad (chronisch zieken en gehandicaptenraad) is
verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en de vaststelling van de criteria voor integrale toegankelijkheid
(basis hiervoor is het Handboek voor Toegankelijkheid). De wat nieuwere Agenda 22 besteedt meer aandacht
aan bejegening van mensen met een beperking.
Graag zouden wij zien dat u een stap verder gaat dan de stedelijke Wethouder Zorg, en hem daar ook op wijst.
Wij adviseren u om vanaf 1-1-2012 aan alle organisaties aan wie u subsidie verschaft een maximale
inspanningsverplichting te vragen inzake toegankelijkheid. Daar komt bij dat bij toegankelijkheid niet alleen
gedacht moet worden aan afwezigheid van drempels en/of aanwezigheid van een (werkende) lift van voldoende
afmeting, maar ook aan de beschikbaarheid van een integraal toegankelijke toilet volgens de richtlijnen uit het
handboek toegankelijkheid. Zelfs als een gebouw over een invalidentoilet beschikt, blijkt te vaak dat die
oneigenlijk gebruikt wordt als opslagkast, waardoor het toilet in de praktijk niet bereikbaar, betreedbaar en
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bruikbaar is (BBB). De persoon met een beperking moet dan alsnog vragen aan een beheerder of portier of daar
iets aan gedaan kan worden. Wat dat op kan roepen aan gevoelens van onwelkom zijn, onmacht, onvrijheid,
ongelijkwaardigheid, onveiligheid, onzelfstandigheid, voor de persoon die het betreft, laat zich raden. Ons advies
is dat dergelijke situaties voorkomen dienen te worden. Ook waar dat echt niet kan, blijft het essentieel te allen
tijde de eigen regie te respecteren. Een zorgvuldige bejegening in dezen vereist permanente aandacht van alle
betrokken ambtenaren, politici en medewerkers van dienstverlenende organisaties en bedrijven. Overigens
bestaat ook de mogelijkheid om bij gebrek aan ruimte te kiezen voor één toilet voor iedereen, ook geschikt voor
gehandicapten.
Graag zien wij uw respons uiterlijk voor onze volgende vergadering (30 januari 2012) tegemoet.
Met vriendelijke groet, namens de Wmo-Adviesraad,

Dr. Anne Stijkel, voorzitter

	
  
	
  

