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RK/RoS
Beantwoording schriftelijke vragen ex art 41 RvO inzake weggooien van
hulpmiddelen

Geachte mevrouw Son-Stolk,
Met uw brief van 27 november 2017 heeft u schriftelijke vragen gesteld ex artikel 41 RvO over
het weggooien van hulpmiddelen. Onderstaand beantwoorden wij door u gestelde vragen.
Vraag
1. Wie bepaalt of het hulpmiddel wordt ingenomen; de hulpmiddelenleverancier of de
gemeente?
Antwoord
Contractueel is vastgelegd dat de gemeente dit bepaalt.
Vraag
2. Hoe gaat de gemeente Tiel om met hulpmiddelen die (moeten) worden ingenomen,
bijvoorbeeld in verband met het overlijden van een persoon?
Antwoord
Die hulpmiddelen worden zo mogelijk voor herverstrekking gebruiksklaar gemaakt. De
gemeente heeft een hulpmiddelendepot van waaruit herverstrekking kan plaatsvinden.
Ook geldt er een terugkoopplicht voor de leveranciers.
Vraag
3. Hoe gaat de gemeente Tiel om met hulpmiddelen als mensen verhuizen naar een andere
gemeente? Wordt dat hulpmiddel dan ingenomen of kan dat worden meegenomen?
Antwoord
Zo mogelijk worden hulpmiddelen verkocht aan de nieuwe woongemeente.
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Vraag
4. Wordt er door de gemeente onderzocht of het hulpmiddel kan worden hergebruikt? Dan wel
in dezelfde situatie (hetzelfde huis) of een andere/ nieuwe situatie?
Antwoord
Ja, de mogelijkheden voor hergebruik worden altijd onderzocht.
Voordat na overlijden tot inname over gegaan wordt vindt een onderzoek naar de
omstandigheden van achterblijvende partner en/of kinderen plaats. Indien deze ook
aangewezen zijn geraakt op een hulpmiddel en vanwege de aanwezigheid daarvan géén
zelfstandige aanvraag hebben ingediend wordt beoordeeld of het betreffende hulpmiddelen ook
passend en toereikend voor deze persoon is. Dat komt weleens voor bij een traplift of
scootmobiel.
De gemeente heeft een hulpmiddelendepot van waaruit herverstrekking kan plaatsvinden. Het
beheer van het depot is contractueel belegd bij de leverancier van de hulpmiddelen.
Het depot wordt gebruikt door de 6 gemeenten die samengewerkt hebben bij de aanbesteding.
Door deze samenwerking is de kans groter dat een hulpmiddel her verstrekt kan worden.
Herverstrekkingen uit het depot vinden alleen in overleg met de gemeente plaats.
Er zijn afspraken gemaakt over de doorverkoop en terugkoop van de hulpmiddelen vanuit de
depots.
Vraag
5. Als het hulpmiddel wordt ingenomen wat doet de gemeente vervolgens met dat specifieke
hulpmiddel?
Antwoord
Graag verwijzen wij ook naar de beantwoording van vraag 2.
Indien de inname plaatsvindt vanwege afschrijving of omdat reparatie niet meer mogelijk is
worden nog te gebruiken onderdelen door de leverancier gedemonteerd, opgeslagen en
hergebruikt.
Hulpmiddelen die volledig zijn afgeschreven en/of niet meer bruikbaar zijn worden verkocht aan
een bedrijf dat hulpmiddelen recyclet.
Wij hopen uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.
Met vriendelijke groeten,
burgemeester en wethouders van Tiel,
de loco secretaris,
de burgemeester

C. Rijnberg

ir. J. Beenakker
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