Amendement ‘Hoge nood’
Agendapunt 19 ‘Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2020 van de
gemeente Meierijstad’
De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 24 juni 2021,
constaterende dat
 de jaarrekening 2020 voorziet in een positief resultaat van € 9.432.000,
overwegende dat
 Nederland twee miljoen buik- en anderhalf miljoen blaaspatiënten telt en de helft daarvan
bij aandrang binnen één tot vijf minuten een toilet nodig heeft,
 vier van de tien patiënten in winkels voor zo’n noodzakelijk toiletbezoek wordt geweigerd,
 de Maag Lever Darm Stichting de norm voor toiletbezoek op 500 meter (vijf minuten lopen)
stelt in centra en langs drukke voetgangersgebieden,
 de nieuwste generatie openbare toiletten zelfreinigend zijn en de jaarlijkse beheer-,
onderhoud- of andere exploitatiekosten te overzien,
 onderzoek uitwijst dat die toiletten geplaatst kunnen worden voor €85.000 per stuk,
 Meierijstad een van de 25 Nederlandse koplopers op het gebied van inclusie is en dat een
verplichting met zich meebrengt,
 Stichting Toegankelijk Meierijstad groot voorstander is van deze voorziening,
besluit:
1. Openbare invalidentoegankelijke zelfreinigende toiletten te plaatsen in de centra van de
kernen Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel en de kosten hiervoor op te nemen in de
resultaatbestemming op blz. 8 en 9 van de jaarrekening.
2. Het voorliggende besluit te wijzigen door:
 beslispunt h te wijzigen in: ‘Kosten realisatie openbare toiletten in Schijndel, Sint-Oedenrode
en Veghel € 255.000.
 beslispunt i toe te voegen: ‘Storting in de algemene risicoreserve € 7.925.000’;
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Achtergrond
Openbare toiletten zijn geen luxe. Eén op de vier buikpatiënten blijft volgens de Maag Lever Darm
Stichting thuis uit angst in het centrum van een dorp of stad geen toilet te vinden. Dat zijn 500.000
thuisblijvers, want Nederland telt twee miljoen buikpatiënten. En dan hebben we het nog niet gehad
over de anderhalf miljoen blaaspatiënten.
De in winkels aanwezige toiletten bieden geen soelaas. Vier van de tien winkeliers weigeren hun
toiletten beschikbaar te stellen voor niet-klanten. In Meierijstad is dat niet anders, zo blijkt uit een
poging van Hart om naar Vughts voorbeeld gastvrije winkels te voorzien van een zogeheten
plassticker bij de ingang. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat het toilet mag worden gebruikt. Hart
benaderde centrummanagers met dit idee. Dat leidde tot niets.
Eerder liet het College via een beeldvormende avond over inclusie weten dat openbare toiletten erg
duur zijn. Het is inderdaad zo dat tot voor kort zo’n voorziening eenmalig enkele tonnen kostte en er
daarnaast jaarlijkse kosten voor onderhoud mee gemoeid zijn.
Dat is verleden tijd. De nieuwste generatie openbare invalidetoegankelijke toiletten worden geleverd
voor ongeveer € 85.000 en zijn ook nog eens zelfreinigend. Het zeer beperkte onderhoud dat nodig
is, kan mogelijk worden verricht door medewerkers van IBN, WSD of door inzet van PimWerkt.
Omdat het hier slechts eenmalige kosten betreft, is het forse positieve resultaat van de gemeente
over 2020 geschikt voor dit plan. Het heeft immers geen effect op de begrotingen en jaarrekeningen
van komende jaren.
Op de volgende pagina’s informatie van de Toiletalliantie1. Informatie over de zelfreinigende
openbare toiletten is hier te vinden:
https://servicemanagement.nl/toilet-sanitronicsvolautomatisch/#:~:text=Zo%20gek%20hoeft%20het%20echt,uitvinder%20Johan%20Van%20Houwel
ingen%20toe.

Bij de Toiletalliantie zijn aangesloten: Maag Lever Darm Stichting, Stomavereniging, Crohn en Colitis
Vereniging Nederland (CCUVN), Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB), Stichting
voor mensen met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS), Continentie Stichting NL, De
Zonnebloem, gehandicaptenkoepels Ieder(in) en KansPlus, ouderenbonden KBO-PCOB en KBOBrabant, reizigersorganisatie Rover en Koninklijke NVVH-Vrouwennetwerk.
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