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Onderwerp
Dit voorstel gaat over het aanpassen van de raadszaal, zodat wordt voldaan aan de wensen van 
toegankelijkheid en veiligheid.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 januari 2019

besluit:

1. De vloer van de raadszaal op één niveau te laten brengen;
2. Voor de uitvoering een krediet beschikbaar te stellen van C 90.000;
3. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging.
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van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 14 maart 2019
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Voorgesteld besluit

De raad van de gemeente Bloemendaal besluit:
1. De vloer van de raadszaal op één niveau te laten brengen;
2. Voor de uitvoering een krediet beschikbaar te stellen van C 90.000;
3. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
De raadszaal met een verdiepte ligging was reeds onderdeel van het concept DO (Definitief Ontwerp) 
dat is besproken in de raadscommissie van november 2012. Deze 'kuil' moest een arena-effect 
verbeelden, waar het politieke spel wordt gespeeld. In nauwkeurig overleg met uw raad is een 
ontwerp tot stand gekomen waarin een hellingbaan gepositioneerd wordt in het verlengde van de 
twee toegangsdeuren tot de raadszaal. Op deze wijze werd de bereikbaarheid van 'de kuil' 
gegarandeerd.

Nog voordat de Projectgroep Toegankelijkheid Bloemendaal haar rapport (zie bijlage 1) in 2017 
presenteerde bestonden inmiddels wensen de raadszaal aan te passen op grond van 
gebruikservaring en voortschrijdend inzicht. Ook al voldeed het oorspronkelijke ontwerp aan het 
Bouwbesluit, de praktijk wees uit dat de helling ervoor zorgde dat mensen struikelden. De 
verbeterpunten zijn geïnventariseerd in overleg met enkele raadsleden, de griffie, de architect en 
leden van het projectteam huisvesting. De geconstateerde gebreken en oplossingen zijn vervolgens 
besproken in een bijeenkomst met de gehele gemeenteraad. Bij raadsbesluit van 27 oktober 2016 is 
door uw raad akkoord gegaan met het voorliggende ontwerp (zie bijlage 2), waarin werd voorgesteld 
beide afritten naar het niveau van de gang te brengen. Voor extra veiligheid is bij die verbouwing ook 
het huidige spijlenhek geplaatst en verlichting aangebracht in het op- en afstapje. In het ontwerp is 
duidelijk aangegeven dat deze wijziging hoogteverschillen met zich mee bracht. De gemeenteraad is 
hier op gewezen. Het aansprakelijk stellen van de architect en/of aannemer is hierdoor niet mogelijk.

De aanpassing kwam de veiligheid ten goede, het risico op struikelen is verminderd. Maar door de 
wijziging werd de zelfstandige bereikbaarheid van de raadszaal onmogelijk voor mensen in een 
rolstoel. Er is een mobiele hellingbaan voorhanden, maar assistentie blijft noodzakelijk.

Op 22 mei 2017 presenteerde de Projectgroep Toegankelijkheid een rapport. Hierin beoordeelt zij 
het gemeentehuis van Bloemendaal op bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid voor 
mensen met een handicap. Naar aanleiding van dit rapport heeft een aantal aanpassingen 
plaatsgevonden in en buiten het gemeentehuis. De gemeenteraad is hiervan op de hoogte gesteld bij 
brieven van 14 november 2017, 21 februari 2018 en 29 augustus 2018 (zie bijlagen 3, 4 en 5).

In het rapport is de huidige situatie van de raadszaal als ontoereikend verklaard. Door de op- en 
afstapjes is de raadszaal niet zelfstandig bereikbaar voor mensen in een rolstoel. Daarnaast zorgen 
de niveauverschillen ervoor dat mensen, ondanks de aangebrachte verlichting, geregeld struikelen.
De oplossing van het plaatsen van een permanente hellingbaan wordt door de projectgroep 
afgewezen. Daarom wordt u nu het voorstel voorgelegd om de raadszaal op één niveau te brengen. 
Hiermee verdwijnt ook het resterende risico van de afstapjes.

Beoogd effect

De raadszaal wordt veilig en integraal en optimaal bereikbaar voor iedereen.
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Politieke keuzeruimte

N.v.t.

Gedachtegang

Argumenten
Met het op één niveau brengen van de raadszaal wordt de bereikbaarheid vergroot 
De huidige niveauverschillen in de raadszaal zorgen ervoor dat zowel het bestuurlijk gedeelte van 
de zaal, 'de kuil', als de zijkanten niet zelfstandig bereikbaar zijn voor mensen in een rolstoel. Met 
het op één niveau brengen van de raadszaal wordt de bereikbaarheid gegarandeerd voor rolstoel 
gebonden bezoekers, raadsleden of collegeleden.

Met het op één niveau brengen van de raadszaal wordt de veiligheid vergroot
Door de niveauverschillen struikelen mensen geregeld. Dit risico is afwezig wanneer er geen
niveauverschillen meer zijn.

De architecten zijn akkoord met het nieuwe ontwerp
Dit zijn de architecten die vanaf het begin betrokken zijn geweest bij het ontwerp van de 
raadszaal. Zij hebben ook nog drie alternatieven aangeboden (zie bijlage 6). Deze bieden echter 
geen bevredigende oplossing voor de onbereikbaarheid en onveiligheid.

Het krediet is nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren 
De werkzaamheden zijn geraamd op C 90.000.

Kanttekeningen
Het Arena-effect gaat verloren
In samenspraak met een afvaardiging van de gemeenteraad heeft de architect bewust gekozen 
voor een verlaagd deel. In dit deel nemen de gemeenteraad en het college plaats. Het publiek kijkt 
als het ware naar het politieke spel. Met het op één niveau brengen van de raadszaal gaat dit effect 
verloren.

Uitbreiding meubilair naar 21 raadsleden is niet meegenomen
Voorlopig zal het aantal inwoners van de gemeente Bloemendaal niet toegroeien naar 25.000. In 
het voorstel is daarom niet meegenomen dat in de toekomst rekening moet worden gehouden met 
de mogelijke uitbreiding van raadszetels. In dit voorstel wordt uitgegaan van het terugplaatsen van 
het bestaande meubilair. Dat zijn de tafels en stoelen die bedoeld zijn voor de raadsleden en het 
college. De werkplekken die momenteel vast gemonteerd zijn zullen 'los' worden teruggeplaatst.
Zo kan in de toekomst eenvoudiger van meubilair gewisseld worden. De raadszaal kan zo ook 
multifunctioneel gebruikt worden.

Alternatieven
Een verplaatsbare vlinderoprit (hellingbaan) is aanwezig, maar voldoet niet. De hellingbaan eindigt 
onderaan tegen de aanwezige tafels en stoelen. De vereiste vrije uitloop en draaimogelijkheid 
onderaan de hellingbaan ontbreekt en de manoeuvreerruimte achter de zitplaatsen is zeer nauw en 
ongeschikt om met een rolstoel te kunnen passeren. Zie de foto's in het rapport van de 
Projectgroep Toegankelijkheid (bijlage 1). Daarnaast blijft ook met de mobiele hellingbaan 
assistentie noodzakelijk.

In bijlage 6 treft u, naast het model 'vlakke vloer', nog een aantal alternatieven aan. De 
alternatieven hebben als voordeel dat het arena-effect behouden blijft. Het biedt echter
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onvoldoende waarborgen voor de veiligheid. Er blijven hoogte verschillen bestaan en bepaalde 
delen blijven onbereikbaar voor personen in een rolstoel.

Overwegingen van het college

Het college vindt de toegankelijkheid en veiligheid van de raadszaal belangrijk. Het alternatief biedt 
hiervoor onvoldoende waarborgen.

Middelen

De kosten voor het op één niveau brengen van de raadszaal zijn geraamd op:

Voorbereidingen e 5.000;
Bouwkundige aanpassingen C 56.000;*
Werkzaamheden aan luchtkanalen e 23.400;
Onvoorziene kosten C 5.600.

*Hierin zijn begrepen het slopen van de verhoogde vloer, bestaande lage vloer aanhelen met 
systeem verhoogde vloer en het geheel afwerken met nieuw parket.

Financiële middelen
In het investeringsprogramma 2019-2022 bij de begroting 2019 is in jaarschijf 2019 een bedrag 
van C 90.000 opgenomen voor de aanpassing van het gemeentehuis. De hier uit voortvloeiende 
kapitaallasten, gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 25 jaar en 20Zo rente, bedragen C 5.400 
en worden gedekt uit de in de meerjarenbegroting opgenomen stelpost kapitaallasten 
investeringen.

Personele middelen
De werkzaamheden worden uitbesteed aan externe partijen.

Organisatorische middelen
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is de raadszaal niet te gebruiken. Om 
organisatorische veranderingen te minimaliseren worden de werkzaamheden uitgevoerd tijdens het 
zomerreces.

Participatie

Het ontwerp en de eerdere aanpassingen zijn in nauwe overeenstemming met een afvaardiging 
van de raad tot stand gekomen. De Projectgroep Toegankelijkheid Bloemendaal (bestaande uit 
burgers van de gemeente Bloemendaal) heeft het gemeentehuis beoordeeld op bereikbaarheid, 
toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een handicap. De projectgroep heeft haar 
bevindingen en adviezen vastgelegd in een rapport en dit aangeboden aan het college van B&W en 
aan de gemeenteraad. Een deel van de aanbevelingen is ter harte genomen en uitgevoerd. De 
twee architecten die betrokken zijn geweest bij de bouw van het gemeentehuis hebben vier opties 
voorgelegd (zie bijlage 6). Hierover wordt de werkgroep Toegankelijkheid geïnformeerd.

Communicatie

De projectgroep en de gemeenteraad zijn door het college op de hoogte gesteld van de gevolgde 
adviezen en aanbevelingen. Na het genomen besluit zullen de projectgroep en de gemeenteraad op 
de hoogte worden gehouden van de voortgang van de werkzaamheden.

Samenwerking (Heemstede)
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N.v.t.

Vervolg proces/evaluatie

Het college zal uitvoering geven aan het besluit.

Bijlagen

Bijlage 1: 2017011492 advies bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid gemeentehuis 
Bijlage 2: 2016035305 Ontwerp architect
Bijlage 3: 2017015848 Brief van het college aan de gemeenteraad 14 november 2017
Bijlage 4: 2018003493 Brief van het college aan de gemeenteraad 21 februari 2018
Bijlage 5: 2018012707 Brief van het college aan de gemeenteraad 29 augustus 2018
Bijlage 6: 2019000203 Ontwerp raadszaal + alternatieven

Achterliggende documenten

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


