Aangenomen, de griffier
Motie

Reg.nr. 20.1
Agendapunt: 20.
Onderwerp: Openbare inclusieve toiletten
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 2 juni 2020, gehoord de
beraadslaging,
gelezen de: motie ”Iedereen doet mee”, het VN Verdrag en de toiletalliantie van de Maag
Lever Darm stichting en 12 maatschappelijke organisaties;
constaterende dat:
- vanuit de Maag, Lever, Darm Stichting meer aandacht wordt gevraagd voor openbare
toiletten voor alle leeftijdsgroepen;
- vooral mensen met een fysieke beperking en ouderen toegankelijke toiletten in de
dorpskernen missen;
- niet alle toiletten van de gevestigde horeca in onze dorpskernen voor mensen met een
fysieke beperking toegankelijk zijn;
- toiletten bij de toeristische overstappunten ontbreken;
overwegende dat:
- fysieke toegankelijkheid een belangrijk onderdeel is van Inclusie en beleid hiervoor
geleidelijk geformuleerd zal moeten worden;
- In onze gemeente er beperkt aandacht is voor fysieke toegankelijkheid en geen actief
toiletbeleid is;
- toiletten een onderdeel zijn van het kwaliteitstoerisme dat onze dorpskernen willen
bieden;
verzoekt het college:
1. de wens tot het realiseren van openbare inclusieve toiletten op te nemen in de Inclusie
Agenda;
2. actief te informeren bij de horeca en winkeliers in de dorpskernen of zij inclusieve
toiletten hebben en of zij deze openbaar toegankelijk willen maken;
3. de mogelijkheden te inventariseren voor het realiseren van openbare inclusieve toiletten
bij de toeristische overstappunten en in de dorpskernen waar de horeca niet beschikt
over toegankelijke toiletten;

Unaniem

4. zo snel mogelijk, vooruitlopend op het vaststellen van de Inclusie Agenda, te starten
met de inventarisatie zoals genoemd onder punt 2., en daarbij de alternatieven en het
benodigde budget in kaart te brengen, zodat dit bij het vaststellen van de Inclusie
Agenda meteen meegenomen kan worden;
5. de openbare toiletten op te nemen in ‘De hoge nood’ app en de zichtbaarheid vergroten
door bewegwijzering te plaatsen;

en gaat over tot de orde van de dag.
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