
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 29 september 2020  

Registratienummer : IN/108  

Portefeuillehouder : Ton van Maanen 

Bijlage(n) : 1 

Onderwerp : Motie Hoge Nood 

 

 

Onderwerp  

Motie Hoge Nood 

 

Kennisnemen van 

De reactie van het college op de motie ‘Hoge Nood’ van 7 november 2019.  

 

Inleiding 
De gemeenteraad heeft op 7 november 2019 een motie ingediend over inclusie en openbare toiletten 
in de gemeente: de motie Hoge nood. Er is door de Maag Lever Darm stichting een HogeNood App 
ontwikkeld, waarin is terug te vinden waar de toiletten in gemeenten in Nederland zich bevinden. De  

Maag Lever Darm Stichting pleit voor voldoende toegankelijke toiletten in iedere gemeente.   

 

Kernboodschap 

Inclusie is één van de grote opgaven waar gemeenten voor staan. Iedereen ongeacht zijn of haar 

beperking moet in de maatschappij mee kunnen doen.  

 

Consequenties 

Inclusie is meer dan de HogeNood app alleen. Dit zal blijken uit de diverse acties die worden 

opgenomen in de Lokale Inclusie Agenda die later dit jaar aan u wordt toegezonden. Bovendien biedt 

de Omgevingswet mogelijkheden om inclusie sterker te verweven in het beleid over de fysieke 

leefomgeving, zie de bijlage.   

 

Financiën 

Deze informatienota heeft geen zelfstandige financiële consequenties. 

 

Communicatie 

Met de afdeling communicatie wordt besproken hoe er aandacht aan de HogeNood app kan worden 

gegeven.  

Daarnaast zal vanuit het cluster EZ bij diverse ondernemersoverleggen aandacht gevraagd worden 

voor de wens van de Maag Lever Darm Stichting en het verzoek van de gemeenteraad.  

 

Vervolg 

De Lokale Inclusie Agenda wordt in Q4 2020 aan de gemeenteraad aangeboden. 
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Bijlage(n) 

 

Bijlage bij Informatienota “Motie Hoge Nood”. 
 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,   de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 
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BIJLAGE bij Informatienota “Motie Hoge Nood” 

  
  
1. Het opnemen van de toiletnorm van de Maag Lever Darm Stichting (om de 500 meter een openbaar of 
opengesteld toilet in centra en ook voldoende geschikte toiletten in parken en recreatiegebieden) bij de 
uitvoering van de Omgevingswet. 
  
Deze vraag is een concreet voorbeeld van de bedoeling van de Omgevingswet: om gezondheid en de 
fysieke leefomgeving meer met elkaar in verbinding te brengen.  
Over hoe de Omgevingswet wordt uitgevoerd wordt de komende tijd intensief nagedacht. De wens om 
voor iedereen voldoende toegankelijke toiletten beschikbaar te hebben kan via de volgende 
gemeentelijke instrumenten in het beleid worden verweven:  

 de Omgevingsvisie (hoofdlijnen van al het beleid met betrekking tot de fysieke leefomgeving); 

 het Programma (uitwerking van beleid met actieprogramma van het college); en/of  

 het Omgevingsplan (juridische bindende regels)  
Zowel de omgevingsvisie als het omgevingsplan wordt op termijn door de raad vastgesteld.  
  
De invoering van de Omgevingswet is erop gericht om op 1 januari 2022 vergunningen te kunnen 
verlenen op basis van het tijdelijke Omgevingsplan van rechtswege. Eind 2020 wordt de planning voor 
het opstellen van de Omgevingsvisie (uiterlijk 1 januari 2024) en het Omgevingsplan (uiterlijk 1 januari 
2029) vastgesteld.  
  
2. Zelf het goede voorbeeld te geven door bij gemeentelijke projecten, zoals bij de ontwikkeling van de 
jachthaven in het centrum van Geldermalsen, standaard een ook voor mindervaliden toegankelijk 
openbaar toilet op te nemen in de planvorming. 
  
Bij het project vernieuwing Lingeoever Geldermalsen zou in het openbaar gebied een openbare 
toiletvoorziening  kunnen worden gerealiseerd.  
In basis zijn hiervoor twee mogelijkheden. 

1. Een zelfreinigende openbare toiletunit. De kosten hiervan liggen in de orde van grootte van  
€150.000 tot €200.000. Afhankelijk van type en verschijningsvorm. Naast de investering moet 
rekening worden gehouden met kosten voor schoonmaak en instandhouding. Voor dergelijke 
toiletten wordt van de gebruiker een bijdrage gevraagd. Daarmee worden de kosten van 
beheer echter niet gedekt. 

2. De combinatie van de in het project te realiseren horecavoorziening en de toiletfunctie. In het 
plan is een horecavoorziening opgenomen. De wens is om de openingstijden van deze horeca 
ruim te stellen, om de levendigheid in het gebied te bevorderen. Bij de uitgifte van deze 
horecalocatie kunnen met de exploitant afspraken worden gemaakt om openbaar gebruik van 
de toiletten te regelen. In basis brengt deze optie voor de gemeente geen kosten met zich 
mee. 

De voorkeur gaat uit naar optie twee. 
Een openbare toiletunit heeft als nadelen de hoge kosten van de investering en het beheer. Daarbij 
komt dat een openbare unit zeer gevoelig is voor misbruik en vandalisme. De kans dat een openbare 
toiletunit zou worden misbruikt en vernield is groot. 
  
 3. In het evenementenbeleid bij de vergunningverlening voor grotere evenementen als voorwaarde op te 
nemen dat er voor mindervaliden toegankelijke toiletvoorzieningen worden gerealiseerd indien er binnen 
een straal van 500 meter geen ander geschikt openbaar toilet aanwezig is.  
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In het evenementenbeleid/beleidsregels van de gemeente West Betuwe is geen voorschrift 
opgenomen over het aantal toiletten en/of invalidentoiletten bij een evenement. Hiervoor is bewust 
gekozen omdat we liever maatwerk willen leveren per evenement. Als het als standaard voorschrift 
zou staan in het evenementenbeleid/beleidsregels moet bij alle evenementen (generiek) dit voorschrift 
worden opgenomen in de vergunning. De omstandigheden tussen evenementen kunnen echter 
verschillend zijn. Het verschil tussen een muziekfestival op een evenemententerrein en een 
wandeltocht door de hele gemeente vraagt om een andere invulling en andere voorwaarden.  
  
Daarom vraagt de gemeente bij grotere evenementen altijd om een advies van de nood- en 
hulpdiensten, zoals de politie, brandweer en geneeskundige hulpverleningsorganisatie. Deze instanties 
kunnen vragen om een aantal voorschriften op te nemen in de vergunning. De adviezen van de 
hulpdiensten worden bijna altijd overgenomen. De geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) 
doet dit ook op het gebied van het aantal toiletten bij een evenement. Hierbij kan ook gekeken worden 
naar het soort toiletten. Op basis van het advies van de GHOR kan hierover een voorschrift worden 
opgenomen in de evenementenvergunning. 
  
4. De HogeNood App regelmatig onder de aandacht te brengen van winkeliers en horecaondernemers en 
via de gemeentelijke kanalen naar inwoners over het bestaan en gebruik van deze app te communiceren. 
  
Vanuit het team Communicatie zal de app Hoge Nood extra onder de aandacht gebracht worden.  
  
Daarnaast wordt de HogeNood app onder de aandacht gebracht bij de ondernemersverenigingen en 
tijdens overleggen met deze ondernemersverenigingen.  

 

 

 

 


