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MOTIE Drempels slechten in publieke gebouwen voor een inclusieve samenleving

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,

In beraadslaging over de Kadernota en gelezen de Initiatiefnota Toegankelijke stad voor
iedereen en de aanvulling van de wethouder op preadvies d.d. 23 juni 2017

Overwegende dat:
• Er geen zicht is in hoeverre Haarlemse schoolgebouwen, wijkcentra, sportkantines, 

loketten van de sociaal wijkteams en overig vastgoed van de gemeente met een 
publieksfunctie toegankelijk zijn;

• Slechts de helft van de stembureaus toegankelijk is terwijl de wet 100% toegankelijkheid 
vraagt en het college de raad moet informeren als dat niet lukt, maar tot op heden het 
college niet heeft onderbouwd waarom het niet mogelijk is om meer stembureaus in 
Haarlem toegankelijk te maken;

• Het college onderhoudsplannen van het gemeentelijk strategisch vastgoed gaat 
actualiseren en een inventarisatie van duurzaamheidsmogelijkheden laat uitvoeren en een 
inventarisatie van toegankelijkheidsmaatregelen hier goed op kan meeliften;

Verzoekt het college:
• Te inventariseren welke aanpassingen er nodig zijn voor het volledig toegankelijk maken 

van alle stembureaus (zo nodig door aanwijzen van alternatieve locaties) of in ieder geval 
dit aantal substantieel te verhogen om zo te voldoen aan de recent aangescherpte 
Kieswet en de raad hiervoor een plan voor te leggen.

• In samenwerking met de schoolbesturen de benodigde maatregelen voor het volledig 
toegankelijk maken van alle Haarlemse schoolgebouwen in kaart brengen en een 
realistisch tijdpad uit te werken voor realisatie van deze maatregelen en dekking in het 
meerjarig investeringsplan van de gemeente en de schoolbesturen;

• In samenwerking met de gebruikers de benodigde maatregelen voor het volledig 
toegankelijk maken van de Haarlemse wijkcentra, sportkantines, loket Haarlem en overig 
vastgoed van de gemeente met een publieksfunctie in kaart te brengen en een realistisch 
tijdpad uit te werken voor realisatie van deze maatregelen en dekking daarvoor in het 
meerjarig investeringsplan;

• Kosten voor deze onderzoeken zo veel mogelijk te dekken uit het reeds vrijgegeven 
krediet voor de actualisatie van de onderhoudsplannen van het gemeentelijk vastgoed en 
voor eventuele aanvullende kosten dekking te zoeken in het voordeel voor de algemene 
middelen zoals opgenomen in de meicirculaire.


