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Aan het college van B&W van Nijkerk
Nijkerk, 4 december 2017

Geacht college,
Op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad wil de CDA fractie
vragen stellen over hulpmiddelen die weggegooid worden.
In de media zijn er verschillende berichten verschenen over verspilling van hulpmiddelen 1
bijvoorbeeld over een traplift die werd weggegooid nadat de gebruiker was overleden. De
echtgenoot had graag van deze lift gebruik willen blijven maken, maar dat mocht niet. De
traplift werd verwijderd en weggegooid.
Het CDA vindt het belangrijk dat hulpmiddelen zoals trapliften, rolstoelen, scootmobiels en
overige hulpmiddelen niet worden weggegooid maar hergebruikt. Daarom wil het CDA van het
College weten wat er met hulpmiddelen gebeurt nadat iemand verhuist naar een andere
gemeente, overlijdt of als het hulpmiddel niet meer passend is voor de gebruiker.
1. Deelt het college met de CDA-fractie het standpunt dat hulpmiddelen niet weggegooid
maar als dit mogelijk is hergebruikt moeten worden?
2. Wie bepaalt of een hulpmiddel wordt ingenomen; de hulpmiddelleverancier of de
gemeente?
3. Hoe wordt er in de gemeente Nijkerk omgegaan met hulpmiddelen die (moeten) worden
ingenomen bijvoorbeeld in verband met overlijden van de gebruiker?
4. Kan het college aangeven hoe in de gemeente Nijkerk wordt omgegaan met
hulpmiddelen als mensen verhuizen naar een andere gemeente? Wordt het hulpmiddel
ingenomen of kan het worden meegenomen?
5. Hoe wordt er in de gemeente Nijkerk omgegaan met hulpmiddelen die voor de gebruiker
niet meer passend zijn, te denken valt aan hulpmiddelen dat bijvoorbeeld kinderen
ontgroeien?
6. Welke mogelijkheden ziet het college om hulpmiddelen optimaal te hergebruiken? Dan
wel in dezelfde situatie of een andere/nieuwe situatie?
7. Kan het college aangeven wat er wordt gedaan met hulpmiddelen die worden
ingenomen?

Het CDA ziet uw beantwoording met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van het CDA,
Trudy Doornhof-Molenaar
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https://www.consumentenbond.nl/zorgkosten/verspilling-in-de-zorg
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1286893/woede-om-dump-traplift

