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Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 7 december 2017 heb ik u toegezegd om voor september 2018 met een ontwerp te komen om de 
raadszaal aan te passen. Het is helaas niet eerder gelukt u hierover te informeren. In deze brief leg ik 
uit wat de aanpassingen ínhouden en wijs ik u op het raadsvoorstel dat in december aan u ter 
besluitvorming wordt voorgelegd.

De raadszaal moet op één niveau worden gebracht om bereikbaarheid te garanderen
Deze conclusie volgt uit het advies van de Projectgroep Toegankelijkheid Bloemendaal. In het rapport 
beoordeelt de Projectgroep het gemeentehuis van Bloemendaal op bereikbaarheid, toegankelijkheid en 
bruikbaarheid voor mensen met een handicap. Naar aanleiding van het rapport heeft al een aantal 
aanpassingen plaatsgevonden. U bent hiervan op de hoogte gesteld bij brieven van 14 november 2017 
en 21 februari 2018 (zei bijlagen 1 en 2). Ook de raadszaal is eerder, in overleg met u, aangepast.
Nog voordat het rapport uitkwam zijn beide afritten naar het gangniveau gebracht. Voor extra 
veiligheid is toen ook het huidige spijlenhek geplaatst. De aanpassing kwam de veiligheid (deels) ten 
goede, maar bracht onvoldoende wijzigingen om de bereikbaarheid voor mensen in een rolstoel te 
garanderen.

Het hoogteverschil is de oorzaak van de slechte bereikbaarheid en veiligheid
Het bestuurlijk gedeelte van de zaal (de 'kuil') en de verhoogde zijkanten zijn moeilijk bereikbaar voor 
mensen met een handicap. Het niveauverschil zorgt daarnaast voor een verhoogd risico op struikelen. 
Dit risico is kleiner wanneer er geen niveauverschillen meer zijn. Een raadszaal zonder 
niveauverschillen garandeert de bereikbaarheid voor rolstoel gebonden bezoekers, raadsleden of 
collegeleden.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is een investering nodig
De kosten zijn geraamd op circa C90.000,- (excl. BTW). In de raadsvergadering van 1 december ligt 
het raadsvoorstel voor om te besluiten over deze investering om de raadszaal beter bereikbaar te
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maken. Daarnaast zal de raadszaal een aantal weken niet te gebruiken zijn. Om zo weinig mogelijk 
overlast te veroorzaken kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens het zomerreces van 
2019.

Alternatieven bieden geen uitkomst
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. Passeren is eventueel mogelijk als de stoelen 
onder de bureaus worden geplaatst. Zie hiervoor de foto’s in het rapport van de Projectgroep 
Toegankelijkheid (bijlage 3).

Het aantal raadszetels wordt uitgebreid
De gemeente groeit en het is te verwachten dat bij de verkiezingen in 2026 het aantal raadszetels 
wordt uitgebreid naar 21. In eerste instantie zal het bestaande meubilair los worden teruggeplaatst. In 
de toekomst kan het meubilair worden vervangen en de raadszaal worden heringericht aan de hand 
van een ontwerp.

Het RaadsInspreekSysteem (RIS) wordt vervangen
Bij de verbouwing van de raadszaal wordt rekening gehouden met de technische aanpassing die dit 
met zich meebrengt. De griffie zal u hier verder over informeren.

O wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

Met vriendelijke groet,

Wethouder N.AÍL. Heijink \


