
 

 

Wensen 2023-2026 
 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

Sociaal domein 

  Samenkracht en Burgerparticipatie  

  Toegang en Eerstelijnsvoorzieningen 

  Inkomensregelingen (incl. Armoedebeleid en Schuldhulpverlening) 

  Maatschappelijke en Arbeidsparticipatie 

  Maatwerkvoorzieningen Wmo 

  Maatwerkdienstverlening Wmo 

  Maatwerkdienstverlening Jeugdhulp 

 

 

 
   

Onderwerp :  Scootmobielstalling bij bestaande (senioren)complexen  
 
Betreft   :  FCL 66608010 / ECL 38004 - 34130  

 
  

 
 

Investeringsbedrag       N.v.t. 

Afschrijvingstermijn N.v.t.  

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2023 2024 2025 2026 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 0,6%) -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten 274 -  -  -  

Dekking: 
bijdrage reserve  
(dekking kapitaallasten) 
Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 274 -  -  -  

-  



 

 

Algemene toelichting 

 
In 2015 hebben het Instituut Fysieke Veiligheid en 
Brandweer Nederland onderzoek gedaan naar 
brandveiligheid in relatie tot vergrijzing. Zij trokken aan de 
bel rondom de stalling van scootmobielen.  
 
Veel (senioren)wooncomplexen blijken niet over 
(geschikte) bergruimte te beschikken of de bergruimte is 
niet op een voor mensen met een lichamelijke beperking, 
bereikbare afstand aanwezig.  
 
Voor het stallen van scootmobielen wordt uitgeweken naar 
gemeenschappelijke ruimten die direct aan de 
woonruimten grenzen. Echter brengt dit risico’s met zich 
mee en is dit in strijd met het Bouwbesluit 2012: enerzijds 
vergroten scootmobielen het risico op het ontstaan van 
brand of een gevaarlijke situatie bij brand (artikel 7.10), 
anderzijds kunnen scootmobielen in verkeersruimten –die 
als vluchtroute dienen- een obstakel vormen en zo ingeval 
van brand of andere calamiteiten het vluchten belemmeren 
(artikel 7.16). 
 
De gemeente is bij het verstrekken van een scootmobiel op 
grond van de Wmo juridisch gezien verantwoordelijk voor 
het creëren van adequate stallingsmogelijkheden. Woning-
corporatie Area heeft aangegeven zich als eigenaar van de 
betreffende panden mede verantwoordelijk te voelen en is 
bereid te cofinancieren (50%). 
 
Er is een inventarisatie gemaakt van het aantal bestaande 
complexen in de gemeente Maashorst waar het probleem 
zich voordoet, hoe het stallingsprobleem per complex 
opgelost kan worden en welke prijs hiermee gemoeid is.  
 
Het betreft een totaal van 18 complexen, waarbij het de 
bedoeling is dat bestaande ruimtes door de eigenaar van 
het complex voor stalling van scootmobielen voor de 
bewoners geschikt worden gemaakt. De totale kosten 
worden op € 498.000,-begroot.  
 
Op basis van cofinanciering van tenminste 50% komt  
de bijdrage voor de gemeente op eenmalig maximaal  
€ 249.000,-. Hierbij is het uitgangspunt gehanteerd dat alle 
overige kosten zoals bijv. exploitatie- en vervangings-
kosten, etc. etc. voor rekening van de eigenaar van het 
complex zijn en dat bij nieuwe complexen de eigenaar van 
het pand voor voldoende stallingsruimte zorgt.  
 
Naast het oplossen van het actuele probleem dient, gezien 
de vergrijzing, ook gekeken te worden naar het realiseren 
van een duurzame oplossing.  
 
Bij ongewijzigd beleid is de verwachting dat het aantal 
scootmobielen in de toekomst verder toe  
zal nemen, waardoor gecreëerde stallingsruimte opnieuw 
vol kan raken. Een mogelijkheid zou het inzetten van een 
scootmobielpool kunnen zijn.  
 
 



 

 

 
Hierbij worden scootmobielen gedeeld en zou het totaal 
aantal scootmobielen terug worden gebracht. De inzet van 
een scootmobielpool als alternatief voor een individuele 
maatwerk-voorziening zal gefaseerd geïmplementeerd 
moeten worden.  
 
Om succesvol pilots te kunnen draaien wordt in deze 
offerte om een eenmalig aanvullend budget van € 25.000 
gevraagd. 
 
In deze voorliggende offerte wordt alleen budget 
gevraagd. Beleidsmatig zal e.e.a. nog nader uitgewerkt 
worden. 
 

Bijdrage aan doelstelling van 
het taakveld 

 
Inwoners zijn - met de juiste ondersteuning -  
in staat om zelfstandig te participeren in de samenleving 
(zonder dat dit leidt tot een veiligheidsrisico in de directe 
woonomgeving). 
 
 

 


