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Geachte mevrouw Braal, beste Daphne,

Op 28 juni heeft Huurdersraad Vidomes van u een adviesaanvraag over het
voorgenomen scootmobielbeleid ontvangen. Hieronder leest u het gekwalificeerd advies.

Vooraf

Verzoek om een vervolg
Beleid over scootmobielen is naar onze mening onderdeel van een breder beleid over hoe
nu en straks omgegaan moet worden met verminderde fysieke mobiliteit van zittende
(en nieuwe) huurders.
In 2045 zal een kwart van de bevolking 65-plus zijn (bron: www.cbs.nl/nl
nl/nieuws/2020/51/prognose-bevolking-blijft-komende-50-jaar-groeien). Dat geeft de
noodzaak aan van een breder beleidskader.
Dit advies beperkt zich tot het thema ‘Scootmobielbeleid’ maar is ook een verzoek om
samen na te denken over een breder beleidskader.
In dit advies noemen wij dit ‘toegankelijkheidsbeleid’. Vanaf pagina 4 van dit advies ziet
u enkele thema’s die volgens ons binnen het toegankelijkheidsbeleid passen.

De voorbereidingen bij dit advies
11 februari 2021 heeft Vidomes een presentatie gegeven waaruit duidelijk bleek waarom
een update van het beleid uit 2018 nodig is.
28 juni is de adviesaanvraag over dit nieuwe beleid aangeboden aan de Huurdersraad.
12 juli hebben de bestuursleden die ook aanwezig waren bij de presentatie van 11
februari de adviesaanvraag besproken.
Naar aanleiding daarvan is besloten om met de Toegankelijkheidsraad Zoetermeer en
mevrouw van der Meer (fractievoorzitter Zo! Zoetermeer) een afspraak te maken om
kennis en tips voor het advies op te halen. Deze afspraak heeft op 23 juli
plaatsgevonden.
Vervolgens heeft Vidomes op 4 augustus vragen beantwoord en extra toelichting
gegeven tijdens een overleg. Opmerkingen en zienswijzen van de Huurdersraad naar
aanleiding van deze voorlichting zijn in dit advies meegenomen.
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Het advies

Maatwerk en ontwikkelingen
Uit de adviesaanvraag blijkt dat Vidomes haar taak om mensen met een verminderde
fysieke mobiliteit te huisvesten serieus neemt. Dat ervaren wij als zeer positief. Ook zien
wij dat recente en toekomstige ontwikkelingen (innovaties en wet- en  regelgeving)
souplesse in de toepassing van beleid regelmatig noodzakelijk zal maken. Wij adviseren
het scootmobielbeleid minimaal tweejaarlijks te evalueren om synchroon te  blijven lopen
met actuele ontwikkelingen in onder meer wet- en regelgeving en  innovaties.

Aanpassen van de woning
Voor bewoners met een beperking waardoor zij een scootmobiel moeten (gaan)
gebruiken, pleiten wij voor een extra inspanning om alle mogelijkheden te onderzoeken
om hen in de huidige woning te laten wonen.
Dat geldt uiteraard niet als zij dit zelf anders wensen of de omstandigheden (fysieke
mogelijkheden binnen de woning en de toegangswegen tot die woning of de fysieke
omstandigheden van de huurder zelf) een verhuizing noodzakelijk maakt.  De
toegankelijkheidsraad Zoetermeer zegt hierover:
Misschien is verhuizen goedkoper voor de corporatie, maar zeker niet voor de mensen
die het aangaan. Ook verliest men het directe netwerk dat zo belangrijk is. De voorkeur
heeft het daarom altijd om het in de woning zelf op te lossen.

Wij adviseren u naast een financiële overwegingen ook bovenstaande belangen
van de bewoners mee te laten wegen in het zoeken naar oplossingen.

Op weg helpen
As er geen mogelijkheid is om de bewoner in de huidige woning te laten wonen zijn er
regelingen die voorzien in ondersteuning bij de verhuizing en/of
verhuiskostenvergoedingen. Deze zijn per gemeente verschillend.

Wij adviseren om de bewoner te wijzen op de instantie (WMO) waarmee over deze
regelingen contact opgenomen kan worden.

Fireblockers
Bijzondere aandacht vragen wij voor fireblockers op scootmobielen en het regelmatig
controleren van deze fireblockers.
De WMO stelt afnemers van scootmobielen niet verplicht fireblockers aan te schaffen.
Dit onderwerp ligt niet binnen het werkdomein van corporaties, terwijl het belang om
scootmobiel-eigenaren te verleiden om fireblockers aan te schaffen er wel is. Een
natuurlijk moment om dat ter sprake te brengen is bij het aangaan van de
huurovereenkomst bij nieuwe bewoners en bij de aanvraag van een scootmobiel-plek of
een oplaadpunt bij zittende bewoners.
Dit is een onderwerp dat wij graag binnen de context van het Toegankelijkheidsbeleid
verder met u willen bespreken.



Plaatsing van scootmobielen in nog niet aangepaste complexen
Ook ontstaan potentieel gevaarlijke situaties doordat scootmobielen in nog niet
aangepaste complexen geplaatst worden op plekken die doorgankelijk moeten blijven.
Bijvoorbeeld voor brandweer en ambulancepersoneel.
Dit is een onderwerp dat wij graag binnen de context van het Toegankelijkheidsbeleid
verder met u willen bespreken.
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Communicatie en voorlichting
Communicatie met huurders over de meest veilige manier van stallen en opladen (in nog
niet aangepaste complexen) vinden wij belangrijk. Ook kan in die communicatie al
geanticipeerd worden op het wijzigen van de ‘gedoog’-situatie nadat het complex is
aangepast.

Wij adviseren u te communiceren over de gedoog-situatie in nog niet aangepaste
complexen.
Wij adviseren u over de inhoud van de communicatie en de manier waarop
gecommuniceerd wordt u te laten adviseren door de veiligheidsregio, WMO en
instanties zoals de Toegankelijkheidsraad Zoetermeer.

Toezicht op de veiligheid van stalling en opladen van scootmobielen is van levensbelang.
Wij adviseren u uw medewerkers te scholen over wat veilige en onveilige situaties
zijn zodat zij huurders kunnen aanspreken.

De brandweer is bereid om voorlichtingsavonden in complexen (aan huurders) te
houden.

Wij adviseren u daarvan gebruik te maken.

Bewoners met zelf aangeschafte scootmobielen
Huurders die zelf scootmobielen aanschaffen (of laten aanschaffen door hun kinderen
bijvoorbeeld) moeten niet anders behandeld worden. Tot 2019 moest voor bij via de
WMO verkregen scootmobielen een bijdrage van 19 euro per maand betaald worden. Ook
kreeg de aanvrager geen inspraak op het type scootmobiel.
Als men genoeg geld had, kochten sommige bewoners de scootmobiel zelf.  Ook
werden en worden op Markplaats scootmobielen aangeboden. Voor mensen met
weinig geld, was en is dat een goedkopere oplossing.
Kortom: geleend, gekocht of verstrekt, dat mag niet uitmaken.
Wel is het zaak dat de eigenaar van de scootmobiel een medische indicatie voor het
gebruiken van de scootmobiel kan overleggen.

Wij adviseren bewoners te attenderen op de noodzaak van het overleggen van
een medische indicatie bij het aanvragen van een stalling en/of oplaadpunt.

Wij wachten uw antwoord op ons advies af.

Met vriendelijke groet,
Sylvie Seubert, voorzitter
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Thema’s voor het Toegankelijkheidsbeleid

Graag gaan wij met u het gesprek aan over resterende toegankelijkheidsthema’s.
Hieronder ziet u daar voorbeelden van. We hebben deze thema’s voorzien van een korte
toelichting.

Adviespartners bij sloop/nieuwbouw en renovaties
Het standaard betrekken van de VACi, de Toegankelijkheidsraad, de
veiligheidsregio en de WMO bij nieuwbouw en grote renovaties zou onderdeel
kunnen zijn van een op te stellen nieuwbouw- en renovatieprotocol.
Bewoners zijn een goede bron van informatie en tips. Zij zijn bij uitstek degenen
die weten wat het gebouw en de woningen toegankelijker zouden kunnen maken.

Anticiperen op trends
Scootmobielen zijn er in alles soorten en maten. Afhankelijk van de mate van
minder validiteit wordt de scootmobiel vormgegeven. Bij liftbreedtes moet er
bijvoorbeeld rekening gehouden worden met ruimte aan weerszijden voor mensen
die zelf de rolstoel voortbewegen.
De trend is dat de scootmobielen steeds groter worden.
Deels heeft dat te maken met dat de mogelijkheden van de scoormobiel steeds
groeien. Scootmobiel-gebruikers willen sneller en verder, dat heeft gevolgen voor
de grootte van de scootmobiel. Ook worden mensen langer en zwaarder, dat heeft
invloed op de breedte en lengte van de scootmobiel.
Dat betekent wat voor de lift, de deur naar de stalling, de woningtoegangsdeur en
de complextoegangsdeur.

De toegankelijkheid in het gebouw
In het gesprek met de Toegankelijkheidsraad Zoetermeer en mevrouw van der
Meer werden verschillende voorbeelden genoemd over toegankelijke gebouwen
waar niet is nagedacht over de toegang naar noodzakelijke ruimten. Voorbeelden
zijn: wel een invalidetoilet, maar de toegang daarnaartoe is niet mogelijk voor
iedereen omdat de openingsknop te hoog ziet. Er is wel een stallingsruimte voor
een scootmobiel, maar na stalling geen mogelijkheid om met bijvoorbeeld een
rollator de stalling weer te verlaten etc.
Tips voor de lift zijn:
Breng twee knoppen aan in de lift. Eén voor mensen die willen dat de liftdeur
langzaam dicht gaat en één voor mensen die willen dat ze snel dicht gaat. Maak
een spraakknop zodat ingesproken kan worden naar welke verdieping je wilt  gaan.
Niet alle liften zijn bestand tegen de stootkracht van scootmobielen. Beschadiging
kan tegengegaan worden door bijvoorbeeld stootblokken.
Let op draaicirkels in en bij de liften.

Maatwerk



Er zijn geen standaard scootmobiel-gebruikers.
Mensen die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van een scootmobiel zijn niet
allemaal even mobiel. Zo zijn er mensen die met hun scootmobiel tot in de eigen
woning moeten kunnen komen. In die woning blijven zij niet in de scootmobiel
zitten, maar nemen zij plaats in een stoel. Deze mensen moeten in de woning plek
hebben om hun scootmobiel (veilig) te stallen.
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Als een woningzoekende te maken heeft met een dergelijke mobiliteitsbeperking,
is al snel sprake van een aangepaste woning (een MIVA-woning).
Bewoners maken niet alleen gebruik van scootmobielen, maar ook van rollators,
rolstoelen, stokken etc. Bij de inrichting/aanpassing van een gebouw en de
woning is het belangrijk om ook daar rekening mee te houden.

Bezoekbaarheid
Nederland heeft een VN-verdrag geratificeerd over toegankelijkheid van minder
valide burgers. Zie www.gewoongelijk.nl. Onder meer staat in dit verdrag dat
woningen ‘bezoekbaar’ moeten zijn voor mensen die minder valide zijn. Dat
vinden de Toegankelijkheidsraad en mevrouw van der Meer erg belangrijk. Minder
valide mensen kunnen niet alles en voor dat deel dat zij niet kunnen, maken zij
gebruik van de hulp van hun sociale netwerk. Als je vervolgens niet naar een
verjaardag kan, kan je ook niet werken aan een sociaal netwerk.
Dat betekent dat je bij het kijken naar alle gebouwen eigenlijk altijd moet
nadenken of minder valide mensen er toegang toe kunnen hebben. Zo denken wij
net als u dat het goed is om bezoekers met een scootmobiel te laten stallen buiten
het complex, in een constructie buiten het gebouw (in de buurt van de
complextoegangsdeur). Wij denken ook dat het niet nodig is daar een oplaadpunt
bij te plaatsen.

Koppelkansen
De Toegankelijkheidsraad Zoetermeer en mevrouw van der Meer adviseren om
met een ‘aanpasbril’ naar de woningvoorraad te kijken op het moment dat er iets
gaat veranderen. Bijvoorbeeld bij sloop/nieuwbouw of Groot Renovatie. Als je dat
dan gaat doen, laat dan iemand met specialistische kennis meekijken. Het gaat
namelijk niet om een programma van eisen dat lijkt op een levensloopbestendige
woning, het gaat echt om meer. Ook om toegangen, liften en draaicirkels in het
gebouw.

Gebiedsontwikkeling
Bij gebiedsontwikkelingsprojecten zal ook met een ‘niet-valide’ blik gekeken
moeten worden.
Een paar tips van de Toegankelijkheidsraad Zoetermeer en mevrouw van der Meer
zijn:
Verschillende hellingsgraden horen bij verschillende hulpmiddelen. Zo hoort bij
een handrolstoeler, een rollatorgebruiker en een rolstoel die door een ander wordt
geduwd een minder steile helling.
Zorg ook voor rustpunten bij hellingen (vlaktes). En laat die vlakte breed/diep
genoeg zijn zodat er vier wielen op kunnen staan.
Zorg dat er nagedacht wordt over de weg naar een gebouw. Zo is het goed dat er
een groenpartij tussen flats wordt gemaakt, maar denk dan ook na over het



aanleggen van paden waardoor scootmobielen het gebouw kunnen betreden.
Daarbij wordt nadrukkelijk gezegd dat een omweg niet erg is. Het is niet
belangrijk dat iemand moet omrijden. Ook een minder valide persoon geniet van
de groenpartij en groen hoeft niet te wijken voor hen.
Wel is het aardig als nagedacht wordt over het plaatsen van bereikbare bankjes
met daarnaast ruimte voor scootmobielen zodat ook minder valide mensen
kunnen uitkijken over en genieten van het groen.
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Nieuwbouw

De Toegankelijkheidsraad en mevrouw van der Meer adviseren om bij nieuwbouw
te kiezen voor buurten met veel verschillende woningen. Uitsluitend
levensloopbestendig bouwen is geen efficiënt ruimtegebruik. Beter is het om een
diversiteit aan woningen aan te bieden. Als iemand moet verhuizen kan dit in de
eigen buurt.

Leefbaarheid versus stalling en opladen van scootmobielen
In buurten met veel portiekwoningen zullen bakken in voortuinen moeten worden
geplaatst. Dat kan groen en uitzicht verdringen. Zijn er meer mogelijkheden?

i

Vroeger stond deze afkorting voor Vrouwen Advies Commissie, nu staat de V voor
Vrijwilligers. Zie voor Zoetermeer https://www.vaczoetermeer.nl
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