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Betreft: Raadsinformatiebrief toegankelijkheid stembureaus
Geachte raadsleden,
TOEGANKELIJKHEID STEMBUREAUS
Het Kabinet streeft een inclusieve samenleving na waarin iedereen kan meedoen, ongeacht talenten of
beperkingen. Dit streven geldt ook voor de toegankelijkheid van het verkiezingsproces. Onze kiezers
moeten zoveel mogelijk in staat zijn om zelfstandig zijn of haar stem uit te brengen en onze stembureaus
moeten hierop dan ook zoveel mogelijk zijn ingericht. Als blijkt dat dit (nog) niet helemaal het geval is dan
informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad daarover. Met deze brief
voldoen wij aan deze verplichting en informeren uw gemeenteraad over de bevindingen van de Stichting
Ongehinderd met betrekking tot de toegankelijkheid van onze 14 stembureaus.
De beoordeling van de Stichting Ongehinderd betrof zowel de stemlokalen zelf als de mogelijkheid om
gebruikt te kunnen maken van een gehandicapten parkeerplaats. Wij merken hierbij op dat Ongehinderd
voor wat betreft de parkeerplaatsen striktere normen hanteert dan de door de gemeente gehanteerde
CROW-normen.
Conclusies.
11 stembureaus voldoen aan de criteria uit de nieuwe checklist van het ministerie. Drie stembureaus niet.
Hieronder lichten wij kort toe waarom dat is en wat de inzet van ons college is om de toegankelijkheid te
vergroten.
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Cultureel Centrum De Brinkhoeve:
Alhoewel het merendeel van de bezoekers geen problemen ondervindt bij het gebruik van het gebouw (er
worden ook vele feestjes gegeven en bijeenkomsten georganiseerd) is de hellingshoek van de
hellingbaan steiler dan volgens de criteria is voorgeschreven. De kosten voor aanpassing bedragen
ongeveer € 4000. Wij zullen deze aanpassing in de loop van 2020 gaan uitvoeren. De kosten kunnen
gedekt worden uit de lopende begroting.
OBS de Overkant
In dit gebouw zijn de toegangsdeuren te smal en is de hellingbaan ook te steil. Het schoolbestuur is pas
verplicht om dit aan te passen als er ook daadwerkelijk sprake is van een gehandicapte leraar of leerling.
Op dit moment is dat niet het geval. Wij kiezen er dan ook voor om met ingang van de
Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 dit stembureau te verplaatsen naar het Huis van Albrandswaard
dat volledig toegankelijk is voor gehandicapten. Wij geven hiermee ook gehoor aan de wens die wij de
afgelopen jaren vaker hebben gehoord namelijk dat ook het gemeentehuis als stembureau gebruikt
wordt. Voor de Tweede Kamerverkiezingen (gepland voor maart 2021) maken wij nog gebruik van
schoolgebouw De Overkant. Een mogelijkheid is een mobiel stembureau in te zetten. De kosten hiervan
bedragen 3500 euro. Gezien het feit dat er tot nu toe er geen klachten over toegankelijkheid van dit
stembureau bekend zijn en de inzet van een mobiel stembureau andere praktische nadelen heeft wordt
niet voor dit alternatief gekozen.
Maranathakerk
Ook bij dit stembureau is de hellingbaan te steil. Deze wordt in het eerste kwartaal van 2020 door de
gemeente aangepast. Bij dit stembureau ontbreekt een gehandicapte parkeerplaats. Deze zal bij
verkiezingen tijdelijk worden aangelegd.
Gehandicapten parkeerplaatsen
In onze gemeente hanteren wij de landelijke CROW-normen als het gaat om de aanleg van
gehandicapten parkeerplaatsen. Op basis van deze normen concluderen wij dat de parkeerplaats bij De
Brinkhoeve niet helemaal voldoet maar ook niet is aan te passen gelet op de verkeerstechnische situatie
ter plaatse.
De parkeerplaats bij de Klepperwei is iets te smal maar valt binnen de CROW-normen vanwege het
naastgelegen trottoir.
De parkeerplaats bij Zorgcentrum Hooge Werf ligt op eigen terrein en voldoet niet helemaal aan de
normen. Wij gaan in gesprek met het bestuur om te bespreken of het deze aanpassingen wil realiseren.
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De parkeerplaats bij het Hervormd Centrum in Rhoon voldoet aan de CROW-normen en zal niet worden
aangepast.
De gehandicapten parkeerplaatsen bij de overige stembureaus voldoen aan de normen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte

