MOTIE nr
(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Motie ingediend door fractie GroenLinks
Agendapunt: Perspectievennota
Raadsvergadering d.d. 11 juli 2017
Onderwerp: Uitgankelijkheid MFA’s

De raad van de gemeente Tynaarlo;
in vergadering bijeen op 11 juli 2017

overwegende/ constaterende, dat:
• De beantwoording van ‘vraag 5’ van GroenLinks over uitgankelijkheid in de brief van
het college (6 juni 2017 zaaknr 63982) onvoldoende is
• Er bij controles op het bouwbesluit en de gebruiksvergunning niet specifiek aandacht
is voor het of vluchten uit gebouwen door mensen met een handicap
• De minimale eisen uit het bouwbesluit niet passen bij de ambitie van de gemeente
Tynaarlo voor een toegankelijke samenleving, de allereerste gemeente met een VN
Panel.
• De heer Punt de verschillende MFA’s (ter Borch, Yde en Zeijen) heeft geschouwd op
uitgankelijkheid en daarover uitgebreid heeft gerapporteerd
• Een aantal eenvoudige maatregelen al een grote verbetering kunnen opbrengen

Draagt het college op:
• Neem in de MFA’s ter Borch, Yde en Zeijen minimaal de eenvoudige maatregelen
met beter hang- en sluitwerk om de uitgankelijkheid te verbeteren voor mensen met
een handicap.
• Ga in overleg met betrokken instanties en belanghebbenden werken aan aanvullende
eisen voor het garanderen van vindbare, veilige vluchtwegen zonder obstakels en
neem deze op in de gebruiksvergunning.
• Te werken aan betere informatie en kennis bij alle betrokkenen over uitgankelijkheid
van openbare gebouwen.
• Niet weer dezelfde fouten met betrekking tot toegankelijkheid en uitgankelijkheid te
maken bij het realiseren van de volgende MFA’s in de gemeente Tynaarlo.
• In eerste instantie € 30.000, te begroten voor deze maatregelen door een eenmalige
onttrekking aan de Algemene reserve.

En gaat over tot de orde van de dag.
Vries, 11 juli 2017
Ondertekend door:
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TOELICHTING
Laat een toegankelijk gebouw geen val worden

De gemeente Tynaarlo is goed bezig om toegankelijkheid van openbare gebouwen te verbeteren. Als
echter een goed toegankelijk gebouw je in het geval van een calamiteit niet meer laat vluchten is het
een val geworden.
In de brief van het college waarin de vraag van GroenLinks over uitgankelijkheid van gebouwen wordt
beantwoord staat (6 juni 2017 zaaknr 63982) eigenlijk alleen het standaard proces voor de controles
op minimale eisen van het bouwbesluit beschreven. Het college gaat niet in op de specifieke vraag
naar uitgankelijkheid voor mensen met een handicap.
In de procedure en regels komen geen verwijzingen naar uitgankelijkheid of vluchtwegen in relatie tot
mensen met een handicap voor. De stelling dat er voldoende aandacht voor is kan dus niet
onderbouwd worden.
Zowel door het VN Panel als de heer Punt uit Vries is er gekeken naar specifiek vluchtwegen in de
MFA’s in de gemeente (ter Borch, Yde en Zeijen). Daar is uitgebreid over gerapporteerd maar
maatregelen blijven nog uit.
GroenLinks stelt voor om de procedure en regels aan te vullen met een aantal extra maatregelen die
er voor zorgen dat ook mensen met een handicap betere kansen krijgen om te vluchten als dat nodig
is.
Minimaal verwachten we dat het hang- en sluitwerk van vluchtdeuren wordt aangepast waarbij de
breedte van de vluchtweg wordt gemaximeerd (kopcilinders vervangen door horizontale
panieksluitingen daarnaast scharnieren en zonodig kozijnen aanpassen om deur maximaal te kunnen
openen).
Naast deze minimale maatregelen kunnen in de route naar en na een vluchtdeur nog allerlei obstakels
worden opgeruimd en moet er nagedacht worden hoe mensen met een handicap de vluchtwegen
kunnen vinden.
Daarnaast moet gekeken worden naar het verhogen van de bewustwording op dit onderwerp door te
informeren, ontruimingen te oefenen / trainen met mensen met een handicap, aanvullende regels te
formuleren voor gebruikvergunningen en die in de procedure met controles en evaluaties op te
nemen.
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