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Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Reem Bakker
van de Fractie van W D
over verspilling van zorggeld binnen de WMO

Beantwoording van de vragen:

Vraag 1.
Is het college bekend met het bericht in de Telegraaf met de kop: "Woede om dump traplift".
Antwoord
Ja.
Vraag 2.
Is het college het met de W D eens dat verspilling van zorggeld zoveel mogelijk moet worden voorkomen
en teruggedrongen?
Antwoord
Ja.
Vraag 3.
Welk budget heeft de gemeente Woerden jaarlijks beschikbaar voor de aanschaf van hulpmiddelen ter
ondersteuning van onze bewoners?
Antwoord
Zie onderstaande tabel.
Budget hulpmiddelen
Wmo

Begroot (C)

2016

1.735.041

2017

1.785.101

2018

1.791.782

Vraag 4.
Kan het college aangeven of soortgelijke gevallen van verspilling ook in de gemeente Woerden aan de orde
zijn?
Antwoord
Soortgelijke gevallen van verspilling zijn niet aan de orde in de gemeente Woerden.
Vraag 5.
Kent het college ook soortgelijke gevallen, zoals omschreven in het krantenartikel, waarin juist tot een
mooie oplossing is gekomen? Zo ja, welke?
Pagina 1 van 2

Antwoord
Ja. In Woerden wordt in een situatie zoals omschreven in het krantenartikel, een onderzoek ingezet. Wij
benaderen de achtergebleven partner met de vraag of er sprake is van beperkingen en of er behoefte is
aan ondersteuning en/ of inzet van hulpmiddelen. Mocht daaruit blijken dat de traplift ook nodig is voor de
achtergebleven partner, dan wordt deze 'overgezet' op de naam van de partner. Onderhoud en
reparatiekosten worden dan voortgezet.
Vraag 6.
De gemeente Woerden wil zich profileren als duurzame gemeente en streeft een circulaire economie na.
Wat is het beleid binnen de gemeente Woerden met betrekking tot het hergebruiken van hulpmiddelen,
waaronder het overnemen van hulpmiddelen zoals trapliften?
Antwoord
De gemeente Woerden heeft een afspraak over hergebruik van de trapliften met leverancier Otto Lift.
Ingenomen trapliften worden door hen in depot opgeslagen en opnieuw ingezet. Dit scheelt ca C 2000 in
de aanschafkosten ten opzichte van een nieuwe traplift. Ook wordt de eigen bijdrage van de inwoner
aanzienlijk lager.
Vraag 7.
Zijn er bij de contractering van aanbieders van hulpmiddelen door de gemeente, afspraken gemaakt over
het hergebruik van hulpmiddelen? Indien dat het geval is waaruit bestaan die afspraken en hoe vaak wordt
hiervan gebruik gemaakt?
Antwoord
De gemeente Woerden heeft in de contractering met de hulpmiddelenleveranciers een huurconstructie
opgenomen. Dit houdt in dat hulpmiddelen die niet meer nodig zijn, in depot worden genomen en
vervolgens opnieuw worden ingezet. Deze constructie heeft tot gevolg dat bruikbare middelen worden
hergebruikt.
Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 17.023684

De secretaris

De burgemeester

drs. M.H.J. vvaTrKNĴsberge
isbergen MBA
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From:
Geldorp, Erwin <geldorp.e>
Sent:
donderdag 23 november 2017 14:41:28
To:
!Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc:
Stadhuis; !Concernzaken
Subject:
schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van de VVD inzake verspilling zorggeld binnen de Wmo
Attachments: vvd inzake verspilling zorggeld binnen de wmo.pdf
Aan het College
Aan de Raad
Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van de VVD inzake verspilling zorggeld binnen de Wmo. Conform het Reglement van
Orde dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 23 december 2017.
Met vriendelijke groet,
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 |E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl
aanwezig: ma, di, wo, do

Artikel 40 vragen betreffende verspilling zorggeld binnen de WMO

Inleiding
Op 21 november jl. sto d er i De Telegraaf ee artikel et de kop: Woede o du p traplift . Het
betrof een casus waarbij er in de woning van een ouder echtpaar een traplift was geplaatst voor de
man des huizes, die slecht ter been was. Na het overlijden van de man wilde de weduwe de traplift
graag behouden omdat ook zij inmiddels slecht ter been was. De gemeente ambtenaar uit de
betreffende gemeente (niet de gemeente Woerden) stelde dat er een nieuwe aanvraag zou moeten
worden gedaan. De traplift zou uit de woning verwijderd moeten worden en deze zou worden
weggegooid. VVD Woerden is tegen de verspilling van zorggeld.
Vragen aan het college:
1. Is het college bekend met het eri ht i de Telegraaf et de kop: Woede o du p traplift .
2. Is het college het met de VVD eens dat verspilling van zorggeld zoveel mogelijk moet worden
voorkomen en teruggedrongen?
3. Welk budget heeft de gemeente Woerden jaarlijks beschikbaar voor de aanschaf van
hulpmiddelen ter ondersteuning van onze bewoners?
4. Kan het college aangeven of soortgelijke gevallen van verspilling ook in de gemeente Woerden
aan de orde zijn?
5. Kent het college ook soortgelijke gevallen, zoals omschreven in het krantenartikel, waarin juist
tot een mooie oplossing is gekomen? Zo ja, welke?
6. De gemeente Woerden wil zich profileren als duurzame gemeente en streeft een circulaire
economie na. Wat is het beleid binnen de gemeente Woerden met betrekking tot het hergebruiken
van hulpmiddelen, waaronder het overnemen van hulpmiddelen zoals trapliften?
7. Zijn er bij de contractering van aanbieders van hulpmiddelen door de gemeente, afspraken
gemaakt over het hergebruik van hulpmiddelen? Indien dat het geval is waaruit bestaan die
afspraken en hoe vaak wordt hiervan gebruik gemaakt?
Fractie VVD Woerden
Reem Bakker

