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Ondenruerp Toegankel ijkheid stem lokalen

Betreft het een
raadsvoorstel/raadsmededeling in de
cyclus?

Ja, Raadsmededeling 4-2019 Aanwijzen
stembureaus en stembureauleden voor de
verkiezingen Provinciale Staten en
Waterschap Brabantse Delta op 20 maart
2019 en voor de verkiezing van het
Europees Parlement op 23 mei 2019.

Beleidsterrein Verkiezingen

Portefeuillehouder Niederer

De WD is verheugd dat alles in het werk wordt gesteld om te voldoen aan
het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Met ingang van 1

januari 2019 is in de Kieswet opgenomen, dat alte stemlokaten toeganketijk moeten zijn
voor kiezers met een lichametijke beperking.

Helaas is geconstateerd dat niet alle kiestokaten votdoen aan dit criterium zodat een (al
dan niet tijdetijke) oplossing is gecreëerd voor dit probleem. Gekozen is voor het
aanbieden van de mogetijkheid van taxivervoer naar de stemtokaten. Als voorwaarde voor
het taxivervoer geldt dat men de mindervatiditeit moet aantonen door het bezit van een
gehandicaptenparkeerkaart.

De WD-fractie heeft hierbij toch nog enkete vragen:

1. Rolstoetafhanketijke inwoners zutten doorgaans over een gehandicaptenparkeerkaart
beschikken, maar niet iedereen met een lichametijke beperking heeft een dergetijke
kaart. ls in dit specifieke geval gezocht naar een optossing hiervoor?

2. Wie draagt de kosten van het taxivervoer? lndien men gebruik wit maken van de
deeltaxi is immers een eigen bijdrage verschutdigd. Graag een toelichting.

3. Zijn voor de uitvoering van de regeting de lokate en regionale taxibedrijven
geinformeerd en/of betrokken ? 7o ja hoe en zo neen, waarom niet?

Namens de Roosendaalse WD,

Anneke Eijck



Wii beantwoorden uw vraqen als volqt:

1. Rotstoelafhanketijke inwoners zuIten doorgaans over een gehandicaptenparkeerkaart
beschikken, maar niet iedereen met een lichametijke beperking heeft een dergetijke
kaart. ls in dit specifieke geval gezocht naar een oplossing hiervoor?

Het feit dat de genoemde stemtocaties niet votdoen aan de toegankelijkheidsvereisten
wordt in de eerste ptaats veroorzaakt doordat er geen invalidenparkeerptaats kan worden
gerealiseerd binnen 100 m loopafstand van het stemtokaat. Het taxivervoer wordt niet
alteen aangeboden aan rotstoelafhankelijke inwoners, maar ook aan inwoners met een
loopbeperking tot 100 m. De gehanteerde loopafstand van 100 m voor de toeganketijkheid
van het stemlokaat is dezelfde ats bij de regeting voor gehandicaptenparkeerkaarten
(GPK).
Mocht een kiezer uit een niet toeganketijk stemtokaal geen GPK hebben, maar wel kunnen
aantonen dat er een toopbeperking is tot 100m dan zal een verzoek om taxiveryoer in alte
redetijkheid worden beoordeeld en in daartoe aangewezen gevatlen worden toegewezen.

2. Wie draagt de kosten van het taxivervoer? lndien men gebruik wit maken van de
deeltaxi is immers een eigen bijdrage verschuldigd. Graag een toetichting.

De kosten komen ten laste van het budget voor verkiezingen. Op grond van de gewijzigde
Kieswet moet het college van B&W eryoor zorgen dat stembureaus zodanig zijn getegen en
zodanig zijn ingericht dat kiezers met een tichametijke beperking zoveet mogelijk hun
stem zetfstandig kunnen uitbrengen. Door het aanbieden van vervoer naar het
dichtstbijzijnde toeganketijke stembureau wordt aan deze verplichting votdaan.

3. Zijn voor de uitvoering van de regeting de lokale en regionale taxibedrijven
geinformeerd en/of betrokken 7 7o ja hoe en zo neen, waarom niet?

Er worden 10 tot 15 aanmeldingen verwacht. Er is bij tokale vervoerders gevraagd of het
gewenste vervoer op 20 maart mogetijk is. 10 tot 15 extra stadsritten tevert geen
problemen op.

Hoogachtend,
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Mr. J.M.L. Niederer


