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Inleiding

De afgelopen jaren heeft de provincie ter realisering van de functie bouwkundig consulent
toegankelijkheid een kostendekkende subsidie verleend aan de Stichting Bouw Advies
Toegankelijkheid Utrecht (BAT Utrecht). Het provinciaal subsidie voor de bouwkundig consulent
toegankelijkheid eindigt op 31-12-2005. Het College wilde deze situatie niet ongewijzigd continueren.
Belangrijke overwegingen hiervoor waren met name:

- het te beperkte rendement van de functie als het gaat om de realisering in de praktijk van de
bouwkundige adviezen;

- de verwachting dat de functie - gezien de aandacht voor wonen-zorg-welzijn - uit de markt
gefinancierd zou moeten kunnen worden.

In 2005 zijn daarom een aantal alternatieven ontwikkeld en onderzocht.
Op 13 december 2005 heeft het College een beslissing genomen over de voorzetting van het subsidie
t.b.v. de functie bouwkundig consulent toegankelijkheid.

Voorstel

Het College stelt voor in te stemmen met de volgende oplossing:
1. het subsidie voor de functie bouwkundig consulent toegankelijkheid met nog max. twee jaar

(2006 en 2007) verlengen  (bijdrage € 93.000 p.j.) en de functie en huidige functionaris onder
te brengen bij CliëntenBelang Utrecht (voorheen: de nieuwe werkorganisatie Klaverblad van
de samenwerkende provinciale cliëntenplatforms) met concrete prestatieafspraken over een te
volgen privatiseringstraject voor de huidige functionaris en met concrete afspraken over de
wederzijdse verplichtingen na afloop van deze periode ;

2. het subsidie uiterlijk op 31-12-2007 definitief te beëindigen;
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Met deze oplossing beoogt het College te bewerkstelligen dat:
- de effectiviteit van de functie als gevolg van inbedding in een grotere organisatie met een

breed netwerk substantieel toeneemt.
- de functie uiterlijk eind 2007 zonder provinciaal subsidie (d.w.z. op basis van betalende

opdrachtgevers) kan worden voortgezet;
- de functionaris zijn expertise de komende twee jaar kan inzetten t.b.v. de verbreding van het

aandachtsgebied van CliëntenBelang Utrecht naar wonen-zorg-welzijn;
- de functionaris zijn expertise in het kader van het invoeringstraject Wet Maatschappelijke

Ondersteuning kan inzetten t.b.v. ruime aandacht voor toegankelijke en/of aangepaste
woonvormen voor burgers met specifieke woonbehoeften op gemeentelijk niveau;

De consulent krijgt in 2006/2007 de volgende taken:
- zich ondersteund door CliëntenBelang Utrecht een marktpositie verwerven waardoor de

werkzaamheden m.i.v. 2008 marktconform (d.w.z. zonder provinciaal subsidie) kunnen worden
voortgezet;

- het bouwtechnisch ondersteunen van lokale platforms en lokale vertegenwoordigers van burgers,
die belang hebben bij de fysieke toegankelijkheid van hun woon- en leefomgeving, bij de
vormgeving van hun behoeften;

- bouwkundige advisering geven aan gemeenten, woningcorporaties en eigenaren/beheerders van
publieke gebouwen en ruimten;

- ondersteuning (in kader van de WMO) van de burger/ cliëntorganisatie op het gemeentelijke
woon-zorg-welzijnsbeleid bij de belangenbehartiging op lokaal niveau;

- ondersteuning van Cliënten Belang Utrecht bij de vormgeving en verankering van de
wooncomponent binnen het aandachtsgebied wonen – zorg – welzijn.

Om de gewenste inzet en het beoogde maatschappelijk resultaat van de werkzaamheden te garanderen
zal voor 2006 en 2007 een P&C-cyclus worden gehanteerd bestaande uit door ons goedgekeurde
SMARTe werkplannen en periodieke voortgangsrapportages. Een en ander zal door de provincie
zorgvuldig worden gemonitord.

Eerdere besluiten:
- PS: 1997: besluit voorlopige waarborging functie bouwkundig adviseur toegankelijkheid
- PS: 1999: resolutie 48/96 van de VN inzake Standaardregels betreffende het bieden van gelijke

kansen voor gehandicapten onderschreven.
- 19-05-2003: Coalitieakkoord Werk in Uitvoering
- GS: 17-05-2005: Beëindiging afzonderlijke subsidiëring provinciale cliëntenplatforms en

samenvoeging subsidies tot één subsidie “versterking cliëntpositie in de zorg- en dienstverlening
per 01-01-2006;

- GS: 04-10-2005; afwijzing verlenging subsidie bouwkundig consulent toegankelijkheid
(2006/2007);

- GS: 01-11-2005; overdracht functie bouwkundig consulent toegankelijkheid (onder voorwaarden)
aan nieuwe werkorganisatie Klaverblad
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Besluit

Besluit van 6 februari 2006 tot overdracht van de functie bouwkundig consulent Toegankelijkheid
voor maximaal twee jaar (2006/2007) naar de nieuwe werkorganisatie Klaverblad

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 13 december 2005, dienst MEC/sector DMO, nummer
2005MEC002130i;

Overwegende dat:
- de bouwkundig consulent er mede door de inbedding in de nieuwe werkorganisatie

CliëntenBelang Utrecht in kan slagen de voorwaarden te scheppen voor een marktconforme
(d.w.z. zonder provinciaal subsidie) voortzetting van de functie na 2007;

- de bouwkundig consulent Toegankelijkheid over expertise beschikt, die van groot belang is voor
gemeenten en cliëntenorganisaties bij de invoering van de toekomstige Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) op lokaal niveau;

- de expertise van de huidige bouwkundig consulent Toegankelijkheid verloren gaat bij beëindiging
van het provinciaal subsidie met ingang van 01-01-2006;

- de gewenste verbreding van het werkterrein van Cliënten Belang Utrecht op het terrein van zorg
naar wonen & zorg en daarmee het bieden van de gewenste woon-ondersteuning aan
cliënten(organisaties van mensen) met een functiebeperking kan worden versneld door de
expertise van de huidige bouwkundig consulent Toegankelijkheid van de Stichting Bouw Advies
Toegankelijkheid tijdelijk beschikbaar te stellen;

Gelet op;
- De beëindiging van het provinciaal subsidie voor de bouwkundig consulent Toegankelijkheid van

de Stichting BAT met ingang van 01-01-2006;
- De onwenselijkheid van voortzetting van de functie in de huidige constellatie (solofunctie bij de

Stichting Bouw Advies Toegankelijkheid Utrecht) vanwege kwetsbaarheid en beperkt rendement;
- De mogelijkheid deze nadelen te ondervangen door tijdelijke aanstelling van de huidige

functionaris bij Cliënten Belang Utrecht;
- De wenselijkheid van afbouw van het provinciaal subsidie ten behoeve van marktconforme (d.w.z.

zonder provinciaal subsidie) voortzetting van de bouwkundige advisering met ingang van uiterlijk
01-01-2008;

Besluiten:
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� ARTIKEL 1
Ten laste van de stelpost “nog toe te wijzen middelen” in de begroting 2006 en 2007 voor de laatste
maal voor maximaal twee jaar (2006/2007) een bedrag van €.93.000 p.j beschikbaar te stellen ten
behoeve de functie bouwkundig consulent toegankelijkheid (thans: Stichting BAT) onder de
voorwaarden dat:

– de functie, huidige functionaris en middelen worden ondergebracht bij CliëntenBelang Utrecht
(voorheen:de nieuwe werkorganisatie Klaverblad van de samenwerkende provinciale
cliëntenplatforms);

– met CliëntenBelang Utrecht en de huidige functionaris concrete, SMARTe prestatieafspraken
worden gemaakt over het te volgen markttraject en zij zich beiden actief inzetten voor
fondsenwerving en acquisitie bij potentiële opdrachtgevers van toegankelijkheidsprojecten;

– met CliëntenBelang Utrecht en de huidige functionaris concrete afspraken worden gemaakt
over de wederzijdse verplichtingen na afloop van die periode;

� ARTIKEL 2
Het subsidie voor de functie en de huidige functionaris uiterlijk op 31-12-2007 definitief te
beëindigen;

voorzitter,

griffier,
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 Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Wettelijke grondslag
Op 17 mei 2005 is besloten (nr. 2005MEC000906i) artikel 29, lid 1 van de ASV zodanig te wijzigen
dat CliëntenBelang Utrecht als potentiële ontvanger van directe subsidie in de ASV wordt opgenomen.
Een en ander wordt met ingang van 01-01-2006 door middel van een aanpassing van de ASV
geregeld.

Beoogd effect
- voor de nabije toekomst: het in het perspectief van de nieuwe WMO verwerven van een

marktpositie voor bouwkundige advisering, waardoor de functie m.i.v. 2008 marktconform (d.w.z.
zonder provinciaal subsidie) kan worden voortgezet.

- in het kader van de invoering van de nieuwe WMO: zorgvuldige aandacht voor de eisen m.b.t.
bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid (BTB) van de woning en de gebouwde
omgeving in de invoerings- en uitvoeringstrajecten WMO van gemeenten;

- in het kader van het provinciaal cliëntenbeleid: een goede verankering van de wooncomponent in
het aandachtsterrein (wonen – zorg – welzijn) van CliëntenBelang Utrecht (start: 01-01-2006/
evaluatie najaar 2007):

Argumenten
- Door de functie nog twee jaar te continueren kunnen mogelijkheden worden gecreëerd om de

functie marktconform (zonder provinciaal subsidie) voort te zetten;
- Het voorstel past in het ingezette beleid (Coalitieakkoord 2003 – 2007);
- De kwetsbaarheid van de huidige positionering van de functie wordt ondervangen;
- Door de expertise van de bouwkundig consulent Toegankelijkheid van de Stichting Bouw Advies

Toegankelijkheid beschikbaar te stellen aan de gemeenten en belangrijke partners bij de invoering
van de WMO kan op lokaal niveau tegemoet worden gekomen aan het streven tot het bieden van
gelijke kansen aan mensen met een functiebeperking;

- Door de expertise van de bouwkundig consulent Toegankelijkheid van de Stichting Bouw Advies
Toegankelijkheid beschikbaar te stellen aan Cliënten Belang Utrecht kan een versnelling worden
aangebracht in de gewenste verbreding van het werkterrein van de nieuwe werkorganisatie op het
terrein van wonen en daarmee aan het bieden van de gewenste woonondersteuning aan
cliënten(organisaties van mensen) met een functiebeperking;

Kanttekeningen
De Stichting BAT heeft te kennen gegeven bereid te zijn de consulent voor deze taken beschikbaar te
stellen aan CliëntenBelang Utrecht. Aansturing van de consulent zal plaatsvinden vanuit de nieuwe
werkorganisatie. De Stichting BAT zal worden opgeheven.
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Financiën
Het voorstel behelst een verlenging van het provinciaal subsidie t.b.v. de bouwkundig consulent
Toegankelijkheid ten laste van de stelpost “nog toe te wijzen middelen” met twee jaar (kosten: €.
93.000 p.j.) en marktconforme voorzetting van de functie na 2007. Verwacht wordt dat de
voorgenomen definitieve beëindiging van het subsidie na 31-12-2007 voldoende incentive vormt om
in 2006 en 2007 met ondersteuning vanuit CliëntenBelang Utrecht actief aan het verwerven van een
marktpositie te werken. Een effectieve marktstrategie kan erin resulteren dat in de loop van de
komende twee jaar reeds een geleidelijke afbouw van het subsidie kan plaatsvinden. Cliënten Belang
Utrecht zal worden verzocht tegelijk met het werkplan een plan van aanpak voor het in de markt zetten
van de functie aan ons voor te leggen.

Juridisch
De Stichting Bouw Advies Toegankelijkheid Utrecht zal worden opgeheven. Bij brief van 6 oktober
2004 (briefnr. 2004MEC001887i) is aangekondigd dat er sprake was van beëindiging van het subsidie
na 2005.
Het arbeidscontract van de bouwkundig consulent Toegankelijkheid met het PP/CP zal worden
overgedragen aan CliëntenBelang Utrecht. CliëntenBelang Utrecht zal worden verzocht in haar
jaarrapportage 2006 de voortgang van het privatiseringstraject te evalueren en aan het perspectief op
marktconforme voortzetting van de functie na 31-12-2006 expliciet aandacht te besteden.

Realisatie
Bij een positief besluit over continuering van het provinciaal subsidie met maximaal twee jaar kunnen
CliëntenBelang Utrecht en de Stichting Bouw Advies Toegankelijkheid Utrecht onderling afspraken
maken over de overdracht/overname van de huidige bouwkundig consulent Toegankelijkheid. De
nieuwe werkorganisatie is op 01-01-2006 operationeel. De realisatie van gemeenschappelijke
huisvesting vindt op een latere datum plaats. Dit is voor de bouwkundig consulent Toegankelijkheid
geen probleem, aangezien hij beschikt over een ingerichte particuliere werkplek.

Communicatie
Rond 01-01-2006 zal een omvangrijk PR-traject rond de bekendmaking van de nieuwe naam van de
nieuwe werkorganisatie Klaverblad plaatsvinden. Hierbij kan bij een positief besluit worden
aangesloten. Onze communicatieadviseur zal hier actief bij worden betrokken. Ook ZOUT en de
websites zullen daarbij worden benut.

Besluit gedeputeerde staten d.d.:13-12-2005
Bijlagen: geen


