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Onderwerp: Toegankelijke stemlocaties 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Met het ratificeren van het VN verdrag voor  mensen met een beperking is toegankelijkheid de 

norm en niet meer de uitzondering. Dan gaat het om onder meer toegankelijkheid van werk en 

onderwijs, cultuur en informatie. Maar zeker ook toegankelijkheid tot allerlei openbare gebouwen 

zoals een gemeentehuis of een school.   

 

Wij zetten geleidelijk stappen in het verwezenlijken van dit verdrag in onze lokale samenleving en 

stimuleren onze partners om dat ook te doen. Eén van de onderwerpen die op dit moment actueel 

is, is de toegankelijkheid van stemlocaties. U heeft in het verleden vragen gesteld over de 

uitkomsten van de 0-meting. Wij hebben u toegezegd om u daarover op de hoogte te houden. 

Middels deze brief informeren we u over de actuele stand van zaken en een aantal besluiten die we 

hieromtrent hebben genomen.  

 

Stembureaus  

Volgend jaar gaan de stembussen weer open. Daarom is het van belang dat de stemlocaties 

toegankelijk zijn voor alle stemgerechtigde inwoners. We hebben daarom enige tijd geleden aan 

bureau ongehinderd gevraagd een 0-meting uit te voeren. De resultaten laten zien dat we voor een 

flinke opgave staan. Bijna alle verkiezingslocaties, zowel de in eigendom zijnde (ongeveer 50%) als 

die niet in eigendom zijn, voldoen op dit moment niet aan de eisen voor Toegankelijkheid volgens 

het VN-Verdrag Handicap. 

 

We willen 100% toegankelijkheid nastreven en laten daarom uitvoering geven aan de benodigde 

aanpassingen in het gemeentelijk eigendom. Ook zullen we externe gebouweigenaren stimuleren 

om de benodigde aanpassingen te treffen.  We willen hiervoor een subsidieregeling ontwerpen, 

naar voorbeeld van een aantal andere gemeenten in het land. Hierbij gaan we uit van gedeelde 
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verantwoordelijkheid (co-financiering) en differentiatie in gemeentelijke bijdrage afhankelijk van 

het type gebouweigenaar (bijvoorbeeld dorpshuis of woonzorglocatie).  

 

Financiën 

Een dergelijke aanpak vraagt om uitgaven waarvoor nog geen middelen in de begroting beschikbaar 

waren gesteld. Voor het gemeentelijk eigendom gaat het om € 145.000,- en voor het niet 

gemeentelijk eigendom om € 115.000,-. Een deel van de kosten zal landen in 2020 en een deel in 

2021. We voorzien dat dit binnen de bestaande budgetten kan worden opgelost, de technische 

mutaties betrekken we bij de najaarsnota 2020. De kosten die binnen 2021 vallen worden 

betrokken bij de begroting 2021 waarbij het uitgangspunt is dat het totaal aan uitgaven voor de 

gebouwen niet stijgt. Willen we voor de verkiezingen aan de stemlocaties feitelijk hebben 

aangepast aan de normen voor toegankelijkheid zullen we op 1 september de aanbesteding moeten 

starten. In eerdere vergaderingen heeft u geregeld vragen gesteld over dit onderwerp en heeft u te 

kennen gegeven dat u toegankelijkheid van groot maatschappelijk belang acht. Daarom hebben wij 

de ambtelijke organisatie opdracht gegeven te starten met de uitvoering van dit besluit, 

vooruitlopend op de budgetneutrale aanpassingen van de begroting. 

 

Verbouw en nieuwbouw 

Bij de nieuwbouw van het Kielzog fase 2 en in het scholenprogramma wordt al zoveel als mogelijk 

gewerkt op basis van de hoogst mogelijke norm voor toegankelijkheid, namelijk ITS (de Integrale 

Toegankelijkheid Standaard). Om te voorkomen dat na verbouw nog investeringen benodigd zijn om 

te kunnen voldoen aan de normen voor toegankelijkheid willen we in alle projecten werken op 

basis van ITS. 

Wanneer wij een rol vervullen bij een project tot verbouw of nieuwbouw van een openbare 

gelegenheid van een andere partij, zullen wij ons inzetten om dit op basis van ITS te laten 

uitvoeren.  

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 
 


