
 

 

 

 

 

 

Fractie: PU 

Naam: Mevrouw E. van Elk 

Onderwerp: Hulpmiddelen 

Datum indiening vragen: 28 november 2017 

 

 

N.a.v. berichten in diverse kranten dat er gemeentes zijn die hulpmiddelen, zoals 

trapliften, rolstoelen of scootmobielen e.d. weggooien na gebruik, wilde ik vragen hoe het 

in de Gemeente Noordoostpolder is geregeld. 

 

 

Vragen: 

1. Worden de hulpmiddelen door de gemeente nieuw ingekocht? (graag specificeren) 

Antwoord: 

De gemeente heeft diverse overeenkomsten met leveranciers voor 

hulpmiddelen. Bij de inkoop is duurzaamheid een onderdeel. Leveranciers 

mogen zowel nieuwe als gebruikte hulpmiddelen leveren zolang ze maar 

voldoen aan de kwalitatieve aspecten en technische eisen. 

 

2. Zo ja, wat gebeurt ermee na gebruik en het niet meer nodig is? 

Antwoord: 

Wanneer een client een hulpmiddel niet meer nodig heeft, neemt de 

hulpmiddelenleverancier het middel weer in. Het middel wordt dan gereviceerd 

en kan wederom in onze gemeente of een andere gemeente ingezet worden. 

Aangezien leveranciers landelijk opereren is de kans dat een leverancier het 

middel weer kan inzetten veel groter dan wanneer de gemeente dit in een eigen 

depot zou houden. Vandaar dat voor de meeste hulpmiddelen een 

huurovereenkomst met een leverancier is aangegaan in plaats van het kopen 

van hulpmiddelen door de gemeente. De hulpmiddelenleveranciers willen 

hulpmiddelen zolang mogelijk in kunnen zetten om zodoende het middel zo lang 

mogelijk te laten renderen.  

 

3. Is de gemeente op de hoogte van bedrijven die deze hulpmiddelen hergebruiken? 

Antwoord: 

Dit is inderdaad bekend. 

 

4. Zo ja, maakt de gemeente daar ook gebruik van? 

Antwoord: 

Zoals in het antwoord op vraag 2 is benoemd, worden middelen door de 

gecontracteerde partners ingenomen en gereviceerd om weer heringezet te 

kunnen worden in onze gemeente of in een andere gemeente. Er zijn een aantal 

organisaties bekend die specifiek gebruikte trapliften en deuropeners opkopen 

en aanbieden voor herinzet. Bij het inkoopproces wordt hier rekening mee 

gehouden. Bij electronische middelen gelden namelijk specifieke eisen en 

certificaten voor herinzetbaarheid en garantie. 

 

Datum beantwoording vragen: 7 december 2017 

Contactpersoon: Jeroen de Vries 

E-mail adres:  j.devries@noordoostpolder.nl 

Tel: 06 22 63 80 75 

 


