Rotterdam, 10 november 2020.

20bb016249

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50Plus)
over ‘Voorrang in de lift voor mensen met een beperking!’.
Portefeuillehouder: S. Kasmi

Aan de Gemeenteraad.
Op 23 september 2020 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50Plus) ons schríftelijke vragen over
‘Voorrang in de lift voor mensen met een beperking!'. (20bb14542)
Inleidend wordt gesteld:
“50PLUS Rotterdam heeft meldingen mogen ontvangen van ongeruste Rotterdammers
die reeds begonnen zijn aan hun opleiding op het Vavo Rijnmond College.
Scholen zijn nu natuurlijk met diverse maatregelen omtrent corona weer van start
gegaan. Een aantal cursisten hadden bij voorbaat contact opgenomen met Vavo
Rijnmond College met de vraag wat het beleid is omtrent het gebruik van de lift met
betrekking tot de corona maatregelen. Dit omdat er een aantal mindervalide cursisten
tussen zitten en zij zich zorgen maakten over het beperkt gebruik van de lift en hoe dit
invloed zou hebben op hun fysieke lessen. Moeten zij heel lang wachten voor de lift?
Moeten zij veel eerder aanwezig zijn om hun lessen te kunnen volgen? Of misschien
zelfs lessen missen? Er zal toch wel een voorrang worden verstrekt voor mensen met
een fysieke beperking?
Immers, Hogeschool Rotterdam geeft ook voorrang aan mensen bij gebruik van de lift
als het gaat om medische redenen.
De informatie die door Vavo Rijnmond College werd verstrekt was dat er maar
maximaal één persoon tegelijk gebruik mag maken van de lift. En er zijn geen speciale
regels of voorzieningen voor mensen die om medische redenen afhankelijk zijn van de
lift. Later kwamen zij terug op het aantal personen; er mogen maximaal twee mensen
gebruik maken van de lift. Verdere conflicterende informatie was dat zij aangaven zelf
niet over deze regels te gaan wanneer het gaat over de voorrang om medische
redenen. Ook wilden zij eerst maar even aankijken of dit wel daadwerkelijk een
probleem zal zijn. En daar begint de 1-0 achterstand dus.
Volgens 50PLUS Rotterdam worden mindervalide mensen, mensen met een beperking
en ouderen te vaak achtergesteld en nog vaker vergeten. Ook nu met de nieuwe
maatregelen door Covid-19 is dat regelmatig het geval. Laten wij dit nu eens, in ons
nieuwe normaal, een keer goed aanpakken.
Net zoals dat de aanwezigheid van invalideparkeerplaatsen en invalide toiletten
normaal zijn, zou ook in ons nieuwe normaal, dit soort voorrang verlenen bij
mindervaliden en oudere gebruikers van de lift normaal moeten zijn.”
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Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:
Vraag 1:
Is het college bekend met het beleid en de maatregelen omtrent Covid-19 bij het
Vavo Rijnmond College?
Antwoord:
Ja, hiermee is het college bekend. Het Vavo Rijnmond College (VRC) is een
samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine, gehuisvest in het gebouw van InHolland
aan de Posthumalaan. In het pand zijn een eigen ingang, opgang en lift aanwezig voor
minder validen met een rolstoel. Het liftgebruik is conform de RIVM-regels: voor de
zomer is dat een periode maximaal 1 persoon in de lift geweest, daarna werd het, net
zoals bijvoorbeeld in de panden van de gemeente, maximaal 2 personen. In het pand
bevinden zich 16 liften en door de corona-maatregelen zijn er beduidend minder
studenten dan voorheen aanwezig.
Vraag 2:
Is het college ook bekend met het feit dat er grote onduidelijkheid heerst over
bepaalde corona maatregelen op de school onder blijkbaar ook de werknemers
zelf?
Vraag 3:
Is het college het eens met 50PLUS Rotterdam dat deze mensen zich nu
achtergesteld kunnen voelen, wat absoluut niet zou moeten (zie voorbeeld
Hogeschool Rotterdam) doordat het beleid en de maatregelen bij Vavo Rijnmond
niet duidelijk en niet inclusief zijn?
Antwoord op de vragen 2 en 3:
Bij het VRC heeft zich in week 38 één valide student gemeld die aandacht heeft
gevraagd voor twee mindervalide medestudenten. Het VRC heeft contact opgenomen
met de betreffende studenten. Het ziektebeeld van de ene student maakt dat deze op
dit moment niet naar school kan. Met de andere student is met wederzijds goedvinden
afgesproken om na een proefperiode van twee weken te bepalen of het liftgebruik
problemen oplevert op de donderdagen dat de studenten naar het gebouw komen.
In week 39 heeft de school tussentijds bij de student geverifieerd of er problemen
waren; dat was niet het geval. Na week 40 evalueren de school en de student samen
of er maatwerk voor deze student nodig is. Als dat zo blijkt te zijn, dan gaat het VRC
dat vanzelfsprekend toepassen.
Het VRC herkent zich niet in het beeld dat er onduidelijkheid zou zijn rond de Covid-19
maatregelen en dat er geen aandacht zou zijn voor minder validen. Er worden altijd
maatwerkmaatregelen genomen, waar nodig samen met InHolland, de hoofdgebruiker
van het pand.
Op basis van bovenstaande heeft het college niet de indruk dat de maatregelen
onduidelijk zijn en dat minder valide studenten worden achtergesteld.
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Vraag 4:
Zo ja, is het college bereidt om in gesprek te gaan met Vavo Rijnmond College
over het aanpassen en aanscherpen van de maatregelen?
Vraag 5:
Zo nee, waarom niet?
Vraag 6:
Als het college bereid is in gesprek te gaan met Vavo Rijnmond College, kan zij
dan aangeven dat het verlenen van medische voorrang bij het gebruik van de lift
van zeer groot belang is?
Vraag 7:
Ervanuit gaande dat het college het ook eens is dat het verlenen van medische
voorrang bij het gebruik van de lift in openbare gebouwen van groot belang is,
gezien het feit zij een voorbeeldfunctie heeft, draagt het college deze boodschap
ook uit naar andere instanties wanneer het gaat om de corona maatregelen in
openbare gebouwen?
Antwoord op de vragen 4 t/m 7:
Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de maatregelen in hun panden, dat
zijn geen openbare gebouwen. Het college vertrouwt erop dat zowel het VRC als
andere instellingen in de stad indien nodig maatwerkmaatregelen nemen voor hun
.valide liftgebruikers.
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemei

V.J.M. Rooien
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