
   
 
 
 
 
 
Gemeente Bernheze 
College van B&W 
Postbus 19 
5384 ZG  HEESCH 
 
 
Datum  : 2 maart 2020 
Betreft  : ongevraagd advies inzake problematiek rondom scootmobielen in     

  appartementencomplexen 
Bijlage  :  Brief cliëntenraad Ons Welzijn 
 
 
 
Geacht College, 
 
Bij brief van 10 februari 2019, welke als bijlage is bijgevoegd, vraagt de cliëntenraad van Ons 
Welzijn aandacht voor de problemen welke zich kunnen voordoen bij het plaatsen van een 
scootmobiel in appartementen. 
 
In het bestuurlijk overleg met de wethouders van Moorselaar en Wijdeven van 20 februari 
hebben wij al aandacht gevraagd voor de brief van de cliëntenraad.  
In de ASD vergadering van 2 maart jl. hebben wij de door de cliëntenraad geschetste 
problematiek onderschreven en komen op grond daarvan tot de volgende advisering: 

- Kijk als WMO medewerker bij de toekenning van een scootmobiel ook of de 

randvoorwaarden van stalling, voeding etc. aanwezig zijn en biedt hierin bemiddeling 

aan. 

- Waar binnen bestaande appartementengebouwen geen stallingsruimten voorhanden 

zijn, dient de gemeente met de eigenaar de mogelijkheden te onderzoeken of in de 

directe nabijheid een stallingsruimte gecreëerd kan worden. 

- Indien het appartementengebouw eigendom is van een woningbouwcorporatie 

dienen in de jaarlijks te maken prestatieafspraken over het creëren van 

stallingsplaatsen afspraken te worden gemaakt. 

- Bij nieuw te realiseren appartementen hoort voldoende stallingsruimte voor 

scootmobielen onderdeel te zijn van de te verlenen bouwvergunning. Gelet op de 

grote vergrijzing welke op ons afkomt, denken wij aan een norm van 50%. Net zo 

goed als er een norm voor parkeerplaatsen wordt gesteld, dienen we ook een norm 

te stellen voor stallingsplaatsen scootmobielen. Waar woningcorporaties 

appartementen realiseren dient de norm stallingsruimte scootmobielen in de 

prestatieafspraken te worden opgenomen. 

- Er moet een brandveilige mogelijkheid zijn om de scootmobielen op te laden. 
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Een afschrift van dit advies zenden wij aan de woningbouwcorporaties: 
 
• Mooiland: info@mooiland.nl 

• Kleine Meierij: info@kleinemeierij.nl 

• Brabant Wonen: info@brabantwonen.nl 

 
 
Met belangstelling wachten wij uw reactie af. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Adviesraad Sociaal Domein Bernheze 
Gerard van Dijk, voorzitter 
Rosita van Berkom, secretaris 
  
    
Cc: Marije Gerfen, Cliëntenraad Ons Welzijn 
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