
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 28 januari 2020 

Registratienummer : 34885 

Voorstelnummer : RV2020/006 

Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen 

Bijlage(n) : - 

Onderwerp : Verlenging tijdelijke oplossing incontinentiemateriaal 

   

Onderwerp 

Voorstel verlenging tijdelijke oplossing incontinentiemateriaal. 

 

Beslispunten 

1. De financiële tegemoetkoming voor inwoners met incontinentieafval te verlengen tot 

 31 december 2020; 

a. Naast het incontinentiemateriaal ook medisch afval op te nemen in de regeling. 

2. De kosten ad € 18.200 ten laste te brengen van de algemene reserve. Het restant budget van 

2019 wordt geschat op ruim € 20.000. 

 

Inleiding 

Op 2 juli 2019 heeft u besloten om een tijdelijke financiële tegemoetkoming aan te bieden aan mensen 

met incontinentie afval. Deze tegemoetkoming zou tijdelijk van aard zijn zolang er nog geen structurele 

oplossing wordt geboden voor het inzamelen en verwerken van incontinentie- en luiermateriaal.  

 

In november jl. bent u via een informatienota geïnformeerd over het feit dat ARN in haar brief heeft 

aangeven het besluit over uitbreiding van luierrecycling uit te stellen tot april 2020. Zolang er geen 

duidelijkheid is over de verwerking, wordt er geen structurele oplossing worden uitgewerkt voor een 

gemeente specifieke inzameling van incontinentie- en luiermateriaal.  

 

Het is daarom wenselijk om de financiële tegemoetkoming voor mensen met incontinentieafval ook in 

2020 in stand te houden. Daarnaast heeft het college de wens geuit om ook mensen met medisch afval 

in aanmerking te laten komen voor de regeling. De uitgangspunten van 2019 vormen de basis voor de 

toekenning in 2020. 

 

Uitgangspunten financiële tegemoetkoming voor mensen met incontinentie- of medisch afval 

De tegemoetkoming zal worden opgesteld voor de onderstaande afvalstromen : 

 Incontinentiemateriaal 

 Stomamateriaal 

 Dialysemateriaal van thuisbehandelingen   

De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op 2 extra inworpen per week naast de reguliere inworpen.  

Dit komt neer op een vergoeding van € 125 per  jaar (104 inworpen x €1,20 (tariefvoorstel 2020)). De 

aanvraag kan het gehele jaar worden gedaan via het formulier op de website of is aan te vragen via het 
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team Sociaal. Het formulier dient te worden voorzien van een verklaring van de (huis)arts. De gemeente 

West Betuwe heeft een standaard verklaring beschikbaar welke door de (huis)arts wordt ondertekend. 

Alleen thuiswonenden komen in aanmerking, omdat voor diegene die in een verzorgingshuis woonachtig 

zijn het afval bedrijfsmatig wordt afgevoerd. 

 

Besluitgeschiedenis 

Onderstaande voorstellen en informatie over incontinentiemateriaal zijn eerder aan u voorgelegd: 

 2 juli 2019 – raadsvoorstel tijdelijke oplossing incontinentiemateriaal en bijbehorende financiering; 

 1 november 2019 -  informatienota uitgangspunten definitieve oplossing incontinentie- en luiermateriaal; 

 26 november 2019 – informatienota brief ARN met uitstel besluit over uitbreiden luierrecycling. 

 

Beoogd effect 

Zolang er geen definitieve mogelijkheid is wordt er een tijdelijke oplossing geboden aan inwoners voor 

het inzamelen van incontinentiemateriaal en medisch afval. 

 

Argumenten bij het verlengen van de tijdelijke financiële tegemoetkoming 

1.1. Een financieel aanvaardbare oplossing voor mensen met incontinentie- en medisch afval. 

Door een vergoeding uit te keren kan heel gericht een financiële oplossing worden geboden aan  

Mensen met incontinentie- en medische materiaal. 

1.2. Een financiële tegemoetkoming medisch afval past binnen het regionale afvalbeleid.  

Zoals in het regionaal plan beschreven wordt voorgesteld een financiële tegemoetkoming voor medisch 

afval aan te bieden. Deze mogelijkheid kan in de gemeente West Betuwe per direct 1-op-1 worden 

toegevoegd aan de tijdelijke tegemoetkoming incontinentiemateriaal. 

1.3. De werkwijze van de financiële tegemoetkoming past binnen de handelwijze van de regeling 

Chronisch Zieken en gehandicapten (Wtcg) 

Uit de aanvragen van 2019 blijkt het afhandelen van de verzoeken voor de tegemoetkoming inconti-

nentiemateriaal te passen binnen de urenbesteding van het team Sociaal. Het toevoegen van medisch 

afval aan deze regeling geeft naar verwachting maar een beperkte verhoging van het aantal aanvragen. 

 

Kanttekeningen bij het verlengen van de tijdelijke financiële tegemoetkoming 

2.1 Het verlengen van de tijdelijke voorziening is maar voor een beperkt aantal mensen aan te vragen. 

Mensen met luierafval kunnen vanwege het uitblijven van een structurele oplossing van luierrecycling 

nu nog steeds alleen gebruik maken van de regionale afvalinzameling voor restafval. 

2.2 De mogelijke uitbreiding van luierrecycling bij de ARN biedt geen oplossing voor het medisch afval. Dit 

betekend dat de financiële tegemoetkoming mogelijk moet blijven via Wtcg. 

 

Duurzaamheid 

Op dit moment is voor de regio nog geen luierrecycling mogelijk. Er moet worden gewacht op het besluit 

van ARN over uitbreiding van de capaciteit zoals aangegeven in hun brief van november jl.  

Voor medisch afval is geen recycling mogelijk, dit wordt als restafval verbrand.  
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Financiën 

Op 2 juli 2019 is in het voorstel onderstaande inschatting gemaakt over de verwachte kosten.  

ca. 300 Vergoedingen (½  jaar a € 52) € 15.600 

Inhuur afhandelen aanvragen €   9.000 

Totaal € 24.600 

 

Na het beschikbaar stellen van het aanmeldformulier hebben 40 personen zich aangemeld voor een 

financiële tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal. Dit aantal ligt aanzienlijk lager dan het geschatte 

aantal van 300. Het budget 2019 is dan ook grotendeels onbenut en kan worden gebruikt om de verlenging 

te financieren.  

 

Voor de verlenging van de financiële tegemoetkoming in 2020 worden de onderstaande kosten verwacht. 

Kosten vergoedingsregeling 2020 

ca. 80 Vergoedingen (á € 125) € 10.000 

ca. 60 vergoedingen stoma-materiaal (á € 125) €   7.500 

ca. 5 vergoedingen  dialyse-materiaal (á € 125) €      700 

Inhuur afhandelen aanvragen €           0 

Totaal € 18.200 

 

Van het budget 2019 is nog ruim € 20.000 beschikbaar. De kosten voor de verlening van de regeling tot 

31 december 2020 ad € 18.200 ten laste te brengen van de algemene reserve. 

 

Uitvoering 

Zodra u het voorstel heeft geaccordeerd wordt de regeling voor 2020 opengesteld. 

 

Planning 

Er komt naar alle waarschijnlijkheid in april 2020 meer duidelijkheid vanuit ARN over uitbreiding van 

luierrecycling. Zodra ARN hierover een besluit heeft genomen kan opnieuw worden bekeken wanneer er 

een definitieve oplossing komt voor het verzamelen en verwerken van incontinentie- en luiermateriaal. 

 

Evaluatie 

p.m.. 

 

Communicatie 

De gemeente West Betuwe communiceert via de gebruikelijke kanalen over de verlenging van de 

tegemoetkoming. Het communicatieplan voor incontinentiemateriaal, dat medio september 2019 is 

opgesteld, wordt aangepast en gebruikt voor het jaar 2020. Daarin wordt de nieuwe uitgangspunten 

meegenomen.  
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Tabel risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

     

     

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,   de burgemeester, 

Karen Coesmans  Servaas Stoop 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 december 2019,   

 

besluit: 

 

1. de financiële tegemoetkoming voor inwoners met incontinentieafval te verlengen tot 31 december 

2020; 

a. Naast het incontinentiemateriaal ook medisch afval op te nemen in de regeling; 

2. de kosten ad € 18.200 ten laste te brengen van de algemene reserve. Het restant budget van 2019 

wordt geschat op ruim € 20.000. 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 28 januari 2020, nummer RV2020/006, 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 

 

 

 


