
Motie 2022 - 27 

Motie Openbaar invalidentoegankelijk toilet 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023; 

overwegende dat: 

1. Nederland twee miljoen buik- en anderhalf miljoen blaaspatiënten telt en de helft daarvan bij

aandrang binnen één tot vijf minuten een toilet nodig heeft;

2. vier van de tien patiënten in winkels voor zo’n noodzakelijk toiletbezoek wordt geweigerd;

3. de Maag Lever Darm Stichting de norm voor toiletbezoek op 500 meter (vijf minuten lopen)

stelt in centra en langs drukke voetgangersgebieden;

4. volgens de toiletalliantie het ideale toilet zelfreinigend, schoon, toegankelijk, gratis en altijd

open is;

5. de jaarlijkse beheer-, onderhoud- of andere exploitatiekosten hiervan te overzien zijn;

6. meerdere gemeenten in Nederland al zijn overgegaan tot aanschaf van deze soort openbare

toiletten (o.a. Rotterdam, Meijerijstad);

7. de Ridderkerkse gemeenteraad op 18 februari 2016 de motie ‘Uitvoering VN verdrag inzake

rechten van mensen met een handicap’ heeft aangenomen;

8. de Ridderkerkse gemeenteraad op 7 november 2019 de motie inzake ‘Het manifest ‘Iedereen

doet mee’ heeft aangenomen;

9. de gemeente Ridderkerk het manifest ‘Iedereen doet mee’ op 30 september 2020 heeft

ondertekend;

10. in het collegeprogramma is opgenomen dat het college werkt aan een inclusieve samenleving;

11. aan het inclusieve beleid vorm wordt gegeven door middel van de Lokale Inclusie Agenda op

basis van het VN-Verdrag Handicap;

12. in de Lokale Inclusie Agenda al wordt ingezet op het vergroten van het aantal publiek

toegankelijke toiletten;

is van mening dat: 

https://www.mlds.nl/nieuws/oproep-aan-formerende-partijen-maak-nederland-toegankelijker-met-meer-openbare-toiletten/
https://www.iederewctelt.nl/veelgestelde-vragen/
https://servicemanagement.nl/hygiene/zelfreinigende-toiletten-sanitronics-parken-rotterdam
https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/met-hoge-nood-kun-je-straks-wel-terecht-in-schijndel-niet-in-veghel%7Ea97b92af/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


a. een openbaar zelfreinigend invalidentoegankelijk toilet dat 24 uur per dag te gebruiken is in het 

centrum van Ridderkerk ontbreekt; 

verzoekt het college om: 

1. er voor te zorgen dat het mindervalidentoilet dat gerealiseerd gaat worden bij de nieuwe 

fietsenstalling in het centrum van 7.00 uur ’s ochtends tot 24.00 uur te gebruiken is en indien 

mogelijk zelfreinigend is; 

2. te onderzoeken welke meerkosten er eventueel zijn voor het aansluiten van zo’n zelfreinigend 

openbaar toilet op de riolering; 

3. de gemeenteraad over de uitvoering te informeren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Het raadslid,  

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk  

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen 

Stemverhouding 
Voor: 20 (SGP, Echt voor Ridderkerk, VVD, Partij 18PLUS, ChristenUnie, CDA) 

Tegen: 8 (PvdA/GROENLINKS, Burger op 1, Leefbaar Ridderkerk) 

https://servicemanagement.nl/hygiene/toilet-sanitronics-volautomatisch
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