Bijlage 1
Instructies Plan van Aanpak en eisen aan de scootmobielstallingen en toelichting, horend bij de ‘Regeling
collectieve WMO aanvraag voor een eenmalige bijdrage in de kosten voor het creëren van toegankelijke
scootmobielstallingen bij bestaande wooncomplexen voor ouderen en woonzorgcomplexen 2022-2029

Periode uitvoering activiteiten:
-

in de kalenderjaren 2022-2029

-

omvang Plan van Aanpak, maximaal 4 A4’s exclusief evt tekeningen.

Inhoud Plan van Aanpak:
door het beantwoorden van onderstaande vragen in het formulier stelt u uw Plan van Aanpak op
Kader:
Het Plan van Aanpak dient te worden opgesteld aan de hand van de ‘Regeling collectieve WMO aanvraag voor
een eenmalige bijdrage in de kosten voor het creëren van toegankelijke scootmobielstallingen bij bestaande
wooncomplexen voor ouderen en woonzorgcomplexen 2022-2029’
Stel uw Plan van Aanpak op aan de hand van de onderstaande indeling en instructies.
Wooncomplex & collectieve woningaanpassing stalling scootmobiels

Geef een beschrijving van het wooncomplex. Geef daarbij ten minste aan:
-het bouwjaar van het wooncomplex;
-het aantal woningen en aantal bewoners;
-of het wooncomplex naar verwachting tot ten minste 2045 als wooncomplex zal worden gebruikt.

Geef een kwantitatieve analyse met betrekking tot de in het wooncomplex woonachtige ouderen (60 plussers)
en bewoners met een (lichamelijke) beperking die gebruik maken van een scootmobiel.
Geef een onderbouwing van de bestaande stallingsproblematiek van scootmobielen, gelet op het aantal
oudere bewoners en/of bewoners met een (functie)beperking die gebruik (willen) maken van een scootmobiel.
Geef een onderbouwing van de gewenste situatie (incl. aantal te realiseren stallingsplaatsen en situering
stalling.
Geef de startdatum van de bouwwerkzaamheden en de termijn waarbinnen de realisatie daarvan dient te zijn
afgerond.
Geef een beknopte technische onderbouwing van de stallingaanpassing, inclusief eventueel benodigde
vergunningen. De scootmobielstalling dient minimaal te voldoen aan de gestelde eisen in bijlage 2.
Begroting
Geef een financiële onderbouwing van de aanvraag, die in ieder geval een specificatie bevat van:
- de totale kosten

- de kosten die voor rekening van de eigenaar komen van het wooncomplex en
- de kosten waarvoor de gemeente om een bijdrage wordt gevraagd.
Geef hierbij ook een verklaring dat de realisatie van de woningaanpassing niet leidt tot een verhoging van de
huur- en/of servicekosten voor bewoners, althans niet voor de hoogte van het door de gemeente ingebrachte
bedrag. Kosten voor elektriciteit zijn hiervan uitgesloten, deze komen normaliter voor rekening van de
gebruiker.
Eisen scootmobielstallingen
Te allen tijde dienen de plannen te voldoen aan het Bouwbesluit. Aanvullend op de eisen van het Bouwbesluit,
die besloten liggen in de afgegeven vergunning, wordt aanvullend het onderstaande geëist.
(In) de stallingsruimte moet:
-voor scootmobielen regendicht zijn en afsluitbaar zijn tegen diefstal en vandalisme;
-voorzien zijn van doorgangen in de route naar de stallingsplek die minimaal 90 cm breed zijn;
-hoogteverschillen in de ondergrond mogen niet hoger zijn dan 2 cm. Indien er hoogteverschillen van meer
dan 2 cm overbrugd moeten worden, dient dit met een hellingbaan opgelost te worden;
-als er zich deuren in de toegangsroute bevinden, moeten deze makkelijk te openen zijn (bijv. voorzien van
elektrische deuropeners).
Een stallingsplek voor een scootmobiel moet:
-voorzien zijn van een wandcontactdoos om de scootmobiel op te laden;
-voorzien zijn van een mogelijkheid om de oplader op te plaatsen;
-naast de geparkeerde scootmobiel voldoende ruimte aanwezig zijn om in- en uit te stappen (minimaal 80 cm
vrije ruimte); deze ruimte mag elkaar overlappen (1 ruimte voor 2 scootmobielen).

