
Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 februari 2020,   

 

Gelet op 

artikel 149 van de Gemeentewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;  

 

besluit: 

 

de Verordening tot tweede wijziging van de “Verordening maatschappelijke ondersteuning en 

jeugdhulp West Betuwe” vast te stellen. 

Artikel I   

Er wordt aan artikel 17 een vijfde en zesde lid toegevoegd, luidend:  

5. Het college kan in overeenstemming met artikel 2.1.7 van de Wmo 2015 collectief of op aanvraag 

aan personen met een beperking of chronische ziekte, die daarmee verband houdende 

aannemelijke meerkosten hebben op het gebied van medisch afval een tegemoetkoming worden 

verstrekt ter hoogte van de kosten van 104 extra dumpingen per kalenderjaar ter ondersteuning 

van de zelfredzaamheid en participatie. 

6. Voorwaarden voor de verstrekking zoals vermeld in vorenstaand artikel in lid 5: 

a. er moet bij de aanvrager sprake zijn van een beperking of chronische ziekte; 

b. er is sprake van incontinentiemateriaal of medisch afval: onder medisch afval wordt onder andere 

verstaan:  
optie 1 (definitie AVRI): medisch afval zoals stoma- en nierdialysemateriaal, plastic medisch afval 
zoals infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding en CAPD-afval; 
optie 2: medisch afval zoals stoma- en nierdialysemateriaal, plastic medisch afval zoals 
infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding, CAPD-afval en alle vormen van verbandmateriaal; 

c. Aanvrager levert een verklaring van de huisarts, een bon van de apotheek of een factuur van de 

zorgverzekeraar in; 

d. onder medisch afval vallen niet de luiers voor baby’s, peuters en kleuters voortkomend uit de 

normale ontwikkeling behorende bij deze leeftijd; 

e. de voorwaarden zoals vermeld in dit artikel, tweede lid onder b, c, en d zijn voor deze verstrekking 

overeenkomstig van toepassing. 
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Artikel 2 

De inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking hiervan en werkt terug tot en met 1 juli 2019. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 21 april 2020, nummer 2020/037A, 

 

de griffier,    de voorzitter, 

 

 

 

 


