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Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Ruud Niewold
van de Fractie van D66
over scootmobielen

Beantwoording van de vragen:

Vraag 1. Wat doet de gemeente aan controle op het gebruik van de scootmobielen die zij (mede)
subsidieert na levering?
Antwoord
Wij hebben bij de leverancier belegd dat hij - bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt - beoordeelt of de
scootmobiel wordt gebruikt. Dit is een beoordeling op basis van gebruik en slijtage en is niet gebaseerd op
meetgegevens die te lezen zijn van een km teller.
Sinds 2012 geldt een eigen bijdrage voor de scootmobiel. Dit heeft destijds geleid tot ca. 80 ingeleverde
scoootmobielen van inwoners die de scootmobiel weinig tot niet gebruikten en/ of er geen eigen bijdrage
voor wilden betalen.
Vraag 2. Er zijn inwoners die aangeven moeite te hebben met het gebruik van hun scootmobiel vanwege
hun eigen fysieke beperkingen of omdat er hindernissen zijn in de ruimte waarin zij zich moeten
verplaatsen (bv te smalle deuren). Wat doet de gemeente met dergelijke problemen?
Antwoord
De uitvoering van de scootmobiel moet aansluiten bij de fysieke beperkingen en de verplaatsingsbehoefte
van de inwoner. De consulent van WoerdenWijzer, de technisch adviseur (leverancier) en de inwoner (op
basis van het ondersteuningsplan) beoordelen gezamenlijk welk type scootmobiel het beste past bij de
situatie van de inwoner. Zo kan de inwoner met een fors beperkte arm-hand functie beiderzijds een
scootmobiel met voetbediening als maatwerkvoorziening toegekend krijgen. De inwoner die de scootmobiel
in relatief kleine ruimtes moet manoeuvreren (denk aan de inpandige hal in een woongebouw), zal een type
scootmobiel met een kleine draaicirkel geadviseerd krijgen als maatwerkvoorziening. De consulent
beoordeelt of er aanpassingen nodig zijn voor het stallen en opladen van de scootmobiel.
Vraag 3. Heeft de gemeente onderzocht of inwoners ook tijdelijk, bijvoorbeeld voor een dag of een halve
dag, een scootmobiel kunnen leven, bijvoorbeeld om even de marktte kunnen bezoeken of een bezoek
aan een familielid? Uitlenen zou de mogelijkheid kunnen bieden om meer mensen gebruik te laten maken
van hetzelfde aantal scootmobielen.
Antwoord
Ja. Er is met Welzijn Woerden gepoogd om een 'algemene voorziening' op te zetten in de vorm van een
scootmobielpool. Dit is niet van de grond gekomen, mede door het grote alternatieve aanbod. Diverse
thuiszorgwinkels en leveranciers hebben de scootmobiel als huurproduct in hun assortiment. Het huren van
een scootmobiel, voor een dag, voor een week of een maand of langer, is momenteel mogelijk.
De consulent van WoerdenWijzer bespreekt met de inwoner en weegt af wat de best passende oplossing

is voor de inwoner. Dit wordt opgenomen in het ondersteuningsplan. Belangrijke aandachtspunten hierbij
zijn (zie bij 2): de vervoersbehoefte, alternatieve mogelijkheden, beperkingen, verkeersveiligheid, frequentie
van gebruik, kostenaspect. Zo kan de conclusie zijn dat bij een lage gebruiksfrequentie wordt verwezen
naar een voorliggende oplossing, nl. huren bij de thuiszorgwinkel. Ook is het mogelijk dat de eigen bijdrage
voor de scootmobiel zo hoog is, dat de inwoner de scootmobiel in principe zelf betaalt. Dan wordt verwezen
naar betrouwbare leveranciers die goede (evt. tweedehands) scootmobielen aanbieden, in combinatie met
een servicecontract en verzekering.
Vraag 4. Op welke wijze let de gemeente op het beschikken over en/of gebruiken door inwoners van
meerdere voorzieningen tegelijk, zoals een rollator, een scootmobiel, een rolstoel, een aangepaste
(personen)auto, zodanig dat de inzet van deze voorziening optimaal is?
Antwoord
De consulent van WoerdenWijzer hanteert een duidelijk afwegingskader (gebaseerd op Verordening,
Beleidsregels en Besluit Wmo) aan de hand waarvan wordt besloten een rolstoel of vervoersvoorziening als
maatwerkvoorziening toe te kennen. Het ondersteuningsplan van de inwoner en criteria als loopafstand,
vervoersbehoefte en -frequentie, alternatieve oplossingen en voorliggende voorzieningen, beperkingen,
verkeersveiligheid, leiden tot de afweging van het inzetten van maatwerkvoorzieningen (evt, in combinatie
met algemene, collectieve voorzieningen en voorzieningen in eigen beheer aangeschaft). Vervoers- en
verplaatsingsvoorzieningen die 'overlappen' worden niet als maatwerkvoorziening verstrekt, tenzij er sprake
is van een bijzondere situatie. Denk aan een driewielfietsje voor een kind (als speelvoorziening) die naast
een functionele fietsvoorziening (tandem voor kind en ouder) wordt verstrekt
NB. Een rollator valt als voorziening niet onder de Wmo, maar komt voor eigen rekening van de inwoner.
Voorheen viel de rollator in het vergoedingenpakket van de zorgverzekeraar.
Bijlagen:
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Woerden, 12 oktober 2015

Betreft: artikel 40-vragen scootmobielen
Geacht college,
Scootmobielen kunnen inwoners die (tijdelijk) niet goed ter been zijn, helpen om zich te verplaatsen. Indien de aanvraag voor het kopen of lenen van een scootmobiel is goedgekeurd, kan de
gemeente kan de gebruiker van de scootmobiel financieel ondersteunen.
De gemeente wil zoveel mogelijk mensen die een scootmobiel nodig hebben, de gelegenheid geven om een dergelijk vervoersmiddel daadwerkelijk te gebruiken. Daarom is het nodig om erop toe
te zien dat de huidige scootmobielen in de gemeente ook echt gebruikt worden.
D66 Woerden vindt efficiënt gebruik van vervoersmiddelen belangrijk. Onze ervaring leert ons dat
het toezicht op het gebruik van scootmobielen beter kan. Te vaak zien wij ongebruikte scootmobielen op straat staan, bijvoorbeeld omdat ze niet meer nodig zijn of omdat de scootmobielen niet
meer werken.
Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college:
1. Wat doet de gemeente aan controle op het gebruik van de scootmobielen die zij (mede) subsidieert na levering?
2. Er zijn inwoners die aangeven moeite te hebben met het gebruik van hun scootmobiel vanwege hun eigen fysieke beperkingen of omdat er hindernissen zijn in de ruimte waarin zij zich
moeten verplaatsen (bv te smalle deuren). Wat doet de gemeente met dergelijke problemen?
3. Heeft de gemeente onderzocht of inwoners ook tijdelijk, bijvoorbeeld voor een dag of een halve
dag, een scootmobiel kunnen leven, bijvoorbeeld om even de markt te kunnen bezoeken of
een bezoek aan een familielid? Uitlenen zou de mogelijkheid kunnen bieden om meer mensen
gebruik te laten maken van hetzelfde aantal scootmobielen.
4. Op welke wijze let de gemeente op het beschikken over en/of gebruiken door inwoners van
meerdere voorzieningen tegelijk, zoals een rollator, een scootmobiel, een rolstoel, een aangepaste (personen)auto, zodanig dat de inzet van deze voorziening optimaal is?
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Aan de leden van de Raad,
Bijgaand treft u een tweetal vragenseries aan van D66. De vragen gaan over het gebruik van scootmobielen én het voldoen van
de website van de gemeente Woerden aan de webrichtlijnen. Conform het Reglement van Orde heeft het college dertig dagen (11
november 2015) om de vragen te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Milan Lucassen
Plaatsvervangend griffier I raadsadviseur
email: lucassen.m@woerden.nl
Telnr.: 0348-428619
Werktijden: ma t/m do 09:00 uur tot 17:30 uur,
vrij tot 12:00 uur.
Bezoekadres: Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
Postadres: Postbus 45, 3440 AA Woerden
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