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aan de raad van de gemeente lingewaard 
 

datum : 7 november 2019 

steller(s) : R. Derksen 

onderwerp : Als de nood hoog is 

 

De raad van de gemeente Lingewaard, in vergadering bijeen d.d 7 november 2019 

Overwegende dat: 

 Er in de kernen van de gemeente geen, althans onvoldoende, openbare volledig (rolstoel) 
toegankelijke toiletvoorzieningen zijn; 

 Uit onderzoek blijkt dat als mensen makkelijker en vaker naar het toilet kunnen zij langer verblijven 
hetgeen de middenstand ten goede komt en dit bij kan dragen aan het terugdringen en voorkomen 
van winkelleegstand; 

 Door de transitie in het sociale domein (Wmo, Participatiewet en Jeugdzorg) er een taak ligt voor de 
gemeentelijke overheid om beleid te formuleren en kaders te stellen ten aanzien van openbare of 
opengestelde toiletvoorzieningen; 

 Vanwege het VN verdrag voor de rechten van chronisch zieken en gehandicapten er een taak ligt 
om hen  beter mee te laten doen aan het leven van alle dag, waarbij voor buik en blaas patiënten 
meer toiletten een plek  moeten krijgen; 

 Door de beschikbaarheid van meer openbare toiletten met name ouderen en chronisch zieken zoals 
buik en blaas patiënten meer de deur uit zouden durven gaan, hierdoor de kans op eenzaamheid 
vermindert en dat weer een gunstige invloed kan hebben op o.a. de kosten voor maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo); 

 De gemeente toiletten in gemeentelijke gebouwen kan open stellen voor passanten en dat aan kan 
geven met herkenbare en éénduidige stickers en de toiletlocatie kan aanmelden bij de ‘HogeNood-
app’; 

 Er al veel gemeenten in overleg zijn met horeca, winkels en supermarkten om te komen tot 
openstelling van toiletten voor passanten en aanmelding in de ‘HogeNood-app’; 

 

Roept het college op: 
a. Een inventarisatie te verrichten naar de mogelijke locaties en beschikbaarheid van openbare en 

opengestelde (rolstoeltoegankelijke) toiletvoorzieningen binnen de kernen van onze gemeente; 
b. Toiletten in gemeentelijke gebouwen open te stellen voor passanten en aan te melden bij de 

‘HogeNood-app’; 
c. Uiterlijk 1 maart 2020 aan de raad terug te koppelen hoe men deze motie heeft uitgevoerd en met 

welke resultaten.  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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 motie (art. 13 rvo) 


