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Amendement 

Raadsvoorstel: Tijdelijke toiletvoorziening strandje De Wijde Blik.  

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 7 juli 2016 

Gelezen het voorstel van 24 mei 2016 

Overwegende dat:  
• een toiletvoorziening voor recreanten op 'strandje De Wijde Blik' niet aanwezig is. 
• het onwenselijk is dat bij gunstige weersomstandigheden een 'relatief' groot aantal 

recreanten hun behoeften doet in de naastliggende bosschages 
• een toiletvoorziening voor de komende 3 maanden noodzakelijk is. 
• het terrein van 'strandje De Wijde Blik' onbewaakt terrein is 
• dat hygiene en 'hufterproof' voor een tijdelijke toiletvoorziening belangrijke issues zijn 
• in het raadsvoorstel 3 tijdelijke toiletunits (dames, heren, mindervaliden) zijn opgenomen 
• het plan is om deze 3 units dagelijks in plaats van 1x per week schoon te maken hetgeen 
€ 9.555 extra kost voor 3 maanden 

Constaterende, dat: 
• op een drukke dag er ca 200 recreanten het strandje bezoeken 
• de capaciteit van een toiletunit ca 150 personen per dag is 
• één toiletcabine ca 100kg weegt en door deze aan elkaar te koppelen een zwaar compact 

blok van 700kg ontstaat. 
• hierdoor er geen kosten van € 5400 hoeven te worden gemaakt om de units hufterproof te 

verankeren aan de grond. 
• de schoonmaakkosten gereduceerd kunnen worden door niet voor elke dag schoonmaken 

te kiezen. 
• op afroep extra schoonmaak van 7 cabines ingezet kan worden á € 120 ex BTW per keer 
• er diverse opties zijn om de hygiene te borgen zoals vaker schoonmaken, danwel 

meerdere cabines plaatsen die halverwege de nieuwe schoonmaakbeurt geopend worden. 
• de inschatting van benodigde capaciteit per week is: 7 dagen x 200 bezoekers = 1400 

toiletbezoeken. Dus ca 9,3 units per week afdoende zou kunnen zijn. 
• bij plaatsing van 7 units (6 gewone en 1 mindervaliden)  er een capaciteit ontstaat, bij 2x 

per week schoonmaak van 7x2= 14 toiletunits waarmee zeker wordt voldaan aan de 
capaciteitsvraag. En deze constructie kost totaal € 3484 ex BTW 

• ook rekening gehouden dient te worden met lange tijd warme temperaturen en dus extra 
schoonmaak, ivm hygiëne, op afroep noodzakelijk is.  

• het opnemen van een post onvoorzien ad € 4016,—voor 33 extra schoonmaakbeurten op 
afroep, wenselijk is 

• gezien het wisselvallige weer in Nederland en eventuele extra kosten met een 
maximumbudget van € 7.500 ex BTW (€ 3484 plaatsing en 2x schoonmaak per week plus 
€ 4016 voor 33x extra schoonmaak) we als gemeente prima een tijdelijke toiletvoorziening 
kunnen realiseren voor 13 weken op strandje De Wijde Blik 

Stelt de raad voor het conceptbesluit als volgt te wijzigen: 
  
Voor het leveren, plaatsen en schoonmaken van een tijdelijke toiletvoorziening 
gedurende de maanden juli, augustus en september 2016 op het strandje de Wijde 
Blik € 7.500,—beschikbaar te stellen. Na het onttrekken van de benodigde 
middelen wordt de stand van de post onvoorzien € 27.933,—. 

De Lokale Partij 

Gert Zagt & Alette Zandbergen

Bijlage: Offerte Goenendaal toiletverhuur

Wethouder weigerde om naar dit goedkopere/ flexibelere alternatief 
te kijken en werd gesteund door CDA DB & PvdA/GL
Tuurlijk de burger betaalt graag minimaal €10.000 teveel👎 😡 😡 😡

Zelfs toen we het amendement omzetten naar 

een motie werd dit alternatief naar de 

prullenbak verwezen. #onbegrijpelijk!!!!
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