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Onderwerp:
Maatschappelijke ondersteuning - Liftvoorziening Schootmanshof
Samenvatting voorstel:
Plaatsing van een personenlift bij de aula van Schootmanshof.
Aan de raad,
Inleiding
Aanleiding
In de afgelopen vergaderingen van de cliëntenraad gehandicaptenbeleid is de toegankelijkheid
voor gehandicapten van de bovenzaal van de aula bij Schootmanshof besproken. Deze wordt
gebruikt voor grotere begrafenissen. Zoals u wellicht bekend is, is de bovenzaal voor
gehandicapten alleen met een traplift bereikbaar. Dit betekent dat de bovenzaal voor
rolstoelgebruikers niet toegankelijk is. De doelgroep die tijdens een begrafenis wel gebruik
moet maken van de traplift ervaart een aantal zaken als erg vervelend:
er kan slechts één voor één van de traplift gebruik gemaakt worden en dat geeft
oponthoud;
er ontstaat een wachtrij die doorloopt tot en met de trap. Mensen staan op de trap te
wachten en dan is het gebruik van de traplift niet makkelijk. Hierbij komt nog dat er aan
één kant van de trap een leuning zit en aan de andere kant niet;
mensen generen zich voor hun handicap en zijn ongewild een bezienswaardigheid voor
de wachtenden.
Kortom, de situatie van de aula bij Schootmanshof voldoet niet meer aan de eisen van deze
tijd. Het verzoek van de cliëntenraad gehandicaptenbeleid is om te bezien of er mogelijkheden
zijn voor een personenlift, zodat ook gehandicapten (met of zonder rolstoel) makkelijker
boven kunnen komen. De wenselijkheid hiervan is evident.
Erfpachtovereenkomst
De grond waarop het gebouw staat is eigendom van de gemeente Putten. Door middel van een
erfpachtovereenkomst is het gebruik overgedragen aan de Christelijk Gereformeerde Kerk.
Het gebouw is eigendom van de Christelijk Gereformeerde Kerk en deze verhuurt de ruimten
weer.
Met de kerkrentmeesters van de Christelijk Gereformeerde Kerk zijn enkele gesprekken
gevoerd over de mogelijkheden tot het plaatsen van een personenlift. De afwezigheid van een
goede personenlift wordt door de Christelijke Gereformeerde Kerk bij haar activiteiten niet
als problematisch ervaren. De Christelijk Gereformeerde Kerk heeft dan ook geen belang bij
het plaatsen van een personenlift.
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Informatie begrafenisondernemers
Ook bij de begrafenisondernemers is de vraag neergelegd of zij problemen ondervinden bij
begrafenissen vanwege het ontbreken van een goede lift voor rolstoelgebruikers.
Men stelt dat ongeveer 1x per maand de aula boven wordt gebruikt. Iemand die volledig
rolstoelgebonden is kan in de huidige situatie niet naar boven. De begrafenisondernemers
hebben aangegeven dat zij de plaatsing van de personenlift nodig vinden. Wel is het zo dat in
de praktijk mensen tegen de hoogte van de kosten van een begrafenis aan lopen. Hoe
noodzakelijk dan ook, als door plaatsing van een personenlift de kosten van begrafenissen
hoger worden dan adviseren de begrafenisondernemers de aanpassing achterwege te laten.
Noodzakelijkheid
De vraag is of de gemeente Putten hier iets in kan betekenen. In eerste instantie kun je zeggen
dat hier geen taak voor de gemeente Putten ligt en hierop geen enkele actie ondernemen.
Probleem is dan wel dat deze ongewenste situatie de komende jaren in stand blijft.
Volgens Bouwbesluit artikel 4.3 dient een bouwwerk voldoende toegankelijk te zijn voor
rolstoelgebruikers. Dit zijn echter geen eisen voor een bestaand pand. Gezien het feit dat de
aula in 1985 is gebouwd kan geconcludeerd dat het gebouw, gemeten naar de normen van
2009, verouderd is. Omdat het hier een gebouw met een publieke functie voor alle Puttenaren
betreft, kan gesteld worden dat het in principe noodzakelijk is dat deze ruimte voldoet aan de
minimum nieuwbouweisen van toegankelijkheid om er goed gebruik van te kunnen maken.
De minimumeisen voor toegankelijkheid houden dus in dat het gebouw voldoende
toegankelijk dient te zijn voor rolstoelgebruikers. Het plaatsen van een personenlift voldoet
hieraan. Andere alternatieven zijn niet voorhanden. Deze oplossing draagt bij aan het welzijn
van de gehele Puttense samenleving. Daarbij merken we op dat er geen 'gevaar' is van
precedentwerking.
Precedentwerking
Uit het bovenstaande blijkt dat het hier in principe over een gemeentelijk aula t.b.v.
begrafenissen gaat voor alle inwoners. Dit betekent dat geen andere organisatie in Putten naar
dit besluit zou kunnen verwijzen, zoals bijv. De Aker, SDC, Rood-Wit, etc.
Omdat het hier wel om een voorziening gaat die de hele gemeente Putten betreft stellen we
voor om in deze problematiek te voorzien. Uitgangspunt hierbij is dat openbare gebouwen
toegankelijk moeten zijn voor rolstoelgebruikers.
Relatie Wmo

Wat betreft de Wmo is het niet mogelijk om een personenlift als een individuele voorziening
te verstrekken. Zou dit wel het geval geweest zijn dan zou een dergelijke verbouwing volgens
de verordening Wmo afgehandeld kunnen worden conform de procedure grote
woningaanpassingen. Echter, de Wmo is heel breed (9 prestatievelden). Hierbij spelen
toegankelijkheid en participatie wel een rol. Gelet op de mening van de cliëntenraad
gehandicaptenbeleid stellen wij voor om de aanpassing en de financiering af te handelen
conform de procedure voor de grote woningaanpassingen Wmo.
Dekking
Met architect Drost van 4D-architekten (de architect van de aula) is contact geweest óf er
überhaupt mogelijkheden zijn voor het plaatsen van een personenlift en dat is wel mogelijk.
Wel zullen er naast het plaatsen van een personenlift ook ingrijpende bouwkundige
aanpassingen in met name de dakconstructie moeten plaatsvinden. De kosten hiervan hebben
we op dit moment nog niet exact in beeld. Op basis van globale informatie begroten wij deze
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voorziening op circa € 80.000,-- tot € 100.000,--. We stellen voor de kosten te financieren uit
de begroting woningaanpassingen Wmo 2009. Deze post varieert jaarlijks sterk. Dit jaar zijn
er geen grote woningaanpassingen geweest voor gehandicapten.
Risicoparagraaf
n.v.t.
Commissiebehandeling
De op dit voorstel betrekking hebbende stukken, waaronder een uittreksel van het besprokene
in de commissie voor Samenleving, liggen voor u bij de raadsstukken ter inzage.
Voorstel
Het plaatsen van een personenlift bij de aula van Schootmanshof organiseren volgens de
regels/procedures voor grote woningaanpassingen (binnen de Wmo) en de uitvoering in
handen van het college stellen.
Burgemeester en wethouders van Putten,
de secretaris,
de burgemeester,
mr. G.J. Pekelsma mr. B.J. van Putten
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