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Statenfractie
Utrecht

Provlncle Utrecht

Amendement inzake de bouwkundig adviseur toegankelijkheid

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 17-12-2007 ter bespreking en vast-
stelling van het Collegeprogramma 2007 -2011 en het bijbehorend Uitvoeringsprogramma

Constaterend
o dat de subsidie voor het instandhouden van de functie bouwkundig adviseur toeganke-

lijkheid volgens plan is afgebouwd en derhalve in de reguliere begroting en het college-
programma niet meer voorkomt

o dat CliéntenBelang en vele daaraan gelieerde organisaties het belang van het behoud
van de functie hebben benadrukt middels diverse brieven

Overwegend
. dat deelname aan het maatschappelijk verkeer voor mensen met een functiebeperking

van even groot belang is als voor mensen zonder functiebeperking
o dat beperking aan deelname zo veel mogelijk moet worden voorkomen c.q. uitgesloten
. dat ongehinderde toegankelijkheid van openbare gebouwen (alle gebouwen met een

maatschappelijke functie) en de openbare ruimte als een voonruaarde voor die deelname
een vaststaand feit is

o dat thans nog onvoldoende opdrachten zijn venruorven om de functie van adviseur als
kostendekkend aan te merken

Tevens overuvegend
o dat het belang van de functie niet ter discussie staat ,
o dat de modernisering van de hulpmiddelen een groeiend aantal nieuwe gebruikers de

mogelijkheid geeft aan de samenleving voluit deelte nemen
o dat bij de (ver)bouw van bovengenoemde gebouwen en ruimten de toepassing van de

voorschriften van het bouwbesluit niet altijd tot voldoende toegankelijkheid leidt
o dat het advies van de bouwkundig adviseur toegankelijkheid fouten bij de realisatie van

projecten voorkomt en dus mogelijkheden schept voor de eerder genoemde deelname
. dat overheden in de provincie Utrecht (met uitzondering van de gemeente utrecht) nog

geen inclusief beleid hebben waarmee de uitsluiting van mensen met een beperking au-
tomatisch voorkomen wordt, bijvoorbeeld via de 22 standaardregels van de Verenigde
Naties, genaamd Agenda 22

Besluiten *e^*zr\^J?oal
. de functie van bouwkundig adviseur toegankelijkheid veerde ltemende per'ode var vier

jaarte handhaven
. CliéntenBelang Utrecht als werkgever van de adviseur.ye€FdiétpÉrrieC€-een subsidie

€ 93 000 per'àa- (prij+eil3ggCte verlenenc).$ UOIC*+,
Daaraan de voorwaarde te verbinden dat intensief wordlvo,
dig binnenhalen van opdrachten voor advisering

. GS op te dragen twee maal per jaar in de commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur
een ovezicht van de resultaten te (laten) meedelen ? t,db
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