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hulpmiddelen

Geachte mevrouw Doorn hof-Molenaar,

ln uw brief van 4 december stelt u ons, op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad, een aantal vragen:

1.
2.
3.

Deelt het college met de CDA-fractie het standpunt dat hutpmiddeten niet weggegooid maar als dat
mogelük is hergebruikt moeten worden.

Antwoord: Het college deelt deze mening.
Wie bepaalt of een hulpmiddel wordt ingenomen; de hulpmiddetteverancier of de gemeente?
Antwoord: de gemeente.
Hoe wordt er in de gemeente Nijkerk omgegaan met hutpmiddeten die (moeten) worden ingenomen
bijvoorbeeld in verband met overlijden van de gebruiker?
Antwoord: Deze gaan naar Depot, waar zij worden beoordeeld op mogelijkheden voor hergebruik.
- Als hergebruik mogelijk is worden zijvolledig gereinigd en wordt onderhoud uitgevoerd. Bij
nieuwe aanvragen voor hulpmiddelen wordt altijd eerst uit depot geleverd. Pas als een
hulpmiddel niet in depot beschikbaar is, vindt aanschaf plaats;
- Als hergebruik niet mogelijk is door een slechte technische staat wordt het hulpmiddel
vernietigd;

-

4.

Als hergebruik niet mogelijk is omdat de te verwachten uitgaven aan onderhoud hoger zijn dan
aanschaf van een nieuw hulpmiddel (bij scootmobielen is dat na 10 jaar, bij rolstoelen 1 5 jaar),
dan worden de hulpmiddelen afgestoten naar een organisatie die deze hulpmiddelen voor
eigen rekening reviseert en tegen een lage prijs verkoopt in landen waar niet de financiële
middelen zijn om deze hulpmiddelen nieuw te kopen.
Kan het college aangeven hoe in de gemeente wordt omgegaan met hutpmiddeten als mensen
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5.

6.
7.

verhuizen naar een andere gemeente? Wordt het hulpmiddel ingenomen of kan het worden
meegenomen?
Antwoord:
- Hulpmiddelen met een nieuwwaarde van < € 500,- worden eigendom van de inwoner en mogen
derhalve overal mee naar toe genomen worden;
- Als inwoners verhuizen binnen de inkoopregio voor hulpmiddelen (in ons geval: Amersfoort
Eemland) dan nemen zij het hulpmiddel mee. Administratief wordt het hulpmiddel ingenomen
en opnieuw verstrekt door de nieuwe woongemeente. Maar daar merkt de inwoner niets van;
- Als inwoners verhuizen naar een gemeente buiten de inkoopregio dan wordt het hulpmiddel
ingenomen en verstrekt de nieuwe woongemeente een nieuw hulpmiddel. Als de inwoner ons
tijdig informeert (inwoners hebben op dit punt informatieplicht) dan wordt deze begeleid zodat
hij of zij niet zonder hulpmiddel komt te zitten.
Hoe wordt omgegaan met hulpmiddelen die voor gebruiker niet meer passend zijn, te denken vatt
aan hulpmiddelen dat bijvoorbeeld kinderen ontgroeien?
Antwoord: Deze gaan naar Depot, waar zi) worden beoordeeld op mogelijkheden voor hergebruik.
Voor het overige wordt het proces gevolgd als genoemd onder 3. ln het voorbeeld van ontgroeien
wordt een nieuw, passend hulpmiddel verstrekt.
Welke mogeliikheden ziet het college om hulpmiddelen optimaalte hergebruiken? Dan wel in
dezelfde situatie of een andere/nieuwe situatie?
Antwoord: Behalve de bovengeschetste mogelijkheden ziet het college geen mogelijkheden.
Kan het college aangeven wat er wordt gedaan met hulpmiddelen die worden ingenomen?
Antwoord: Deze gaan naar Depot, waar zij worden beoordeeld op mogelijkheden voor hergebruik.
Voor het overige wordt het proces gevolgd als genoemd onder 3.
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