
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 21 april 2020 

Registratienummer : 48840 

Voorstelnummer : 2020/037 

Portefeuillehouder : Ton van Maanen 

Bijlage(n) : -1- 

Onderwerp : Verlenging tijdelijke oplossing incontinentiemateriaal 

   

 

Onderwerp 

Verlenging tijdelijke oplossing incontinentiemateriaal en opname medisch afval in regeling, vanwege 

een door de raad van de gemeente West Betuwe aangenomen amendement van 28 januari 2020.  

 

Beslispunten 

De raad wordt voorgesteld om: 

1. in te stemmen met een wijziging (aanvulling van artikel 17 zoals in bijlage 1 staat vermeld) van 

de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe en deze 

aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen. 

2. een beslissing te nemen over wat wordt verstaan onder het begrip “ medisch afval” en te 

kiezen uit optie 1 of 2, namelijk: 

a. optie 1 (definitie AVRI): medisch afval zoals stoma- en nierdialysemateriaal, plastic medisch 

afval zoals infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding en CAPD-afval; 

b. optie 2: medisch afval zoals stoma- en nierdialysemateriaal, plastic medisch afval zoals 

infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding, CAPD-afval en alle vormen van 

verbandmateriaal; 

3. In afwijking van het besluit van 28 januari 2020 (€ 55.750) de geraamde kosten van € 

73.455,00 ten laste te brengen van de algemene reserve. 

 

Inleiding 

Tegen raadsvoorstel met registratienummer 34885 is een amendement door de raad ingediend en 

aangenomen om de voorgenomen beslispunten 1 en 2 van het raadsvoorstel van 28 januari 2020 met 

registratienummer 34885 te vervangen door: 

 

1. De financiële tegemoetkoming voor inwoners met incontinentieafval te verlengen tot en met 31 

december 2020; 

a. de regeling ook van toepassing te verklaren voor personen die in aanmerking komen voor 

de meerkostenregeling zoals vermeld in artikel 17 van de Verordening maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe; 

b. naast incontinentiemateriaal ook medisch afval in de regeling op te nemen. 

2. De regeling "tijdelijke oplossing incontinentiemateriaal" met terugwerkende kracht tot 1 juli 2019 

van toepassing te verklaren voor, 

a.    personen zoals genoemd onder punt Ia; 
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b.    medisch afval zoals genoemd onder punt lb. 

 

3. De kosten van circa € 55.750 ten laste te brengen van de algemene reserve.” 

In het amendement staat vermeld dat het niet de bedoeling van de raad is geweest om chronisch 

zieken en gehandicapten met een inkomen tot 120% van het minimumloon voor deze meerkosten uit 

te sluiten en om het afval te beperken tot afval inzake dialyse- en stomazorg. De regeling is bedoeld 

als tegemoetkoming voor de meerkosten van afval van incontinentiemateriaal (niet zijnde luiers voor 

baby's en peuters) en medisch afval van enige omvang (per week circa één zak van dertig liter of 

meer). 

Bovenstaande beslispunten zijn in het bijgevoegde voorstel tot wijziging (aanvulling) van artikel 17 

verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe opgenomen. Op 

deze manier beslist de raad op een eenduidige juridisch correcte manier en kan het college er op een 

eenduidige en rechtmatige manier uitvoering aan geven. Alleen zal de raad nog een beslissing moeten 

nemen over wordt verstaan onder het begrip “ medisch afval” en een keuze moeten maken uit optie 1 

of 2 zoals vermeld in de hierboven genoemde beslispunten. 

 

Samenvatting 

Zie inleiding 

 

Besluitgeschiedenis 

 2 juli 2019   Raadvoorstel tijdelijke oplossing incontinentiemateriaal (21739) 

28 januari 2020  Raadvoorstel Verlenging tijdelijke oplossing incontinentiemateriaal (34885) 

 

Beoogd effect 

- Een financiële compensatie van niet gedekte kosten voor alle inwoners van de gemeente West 

Betuwe met een chronische ziekte of beperking, die aannemelijke meerkosten hebben op het 

gebied van incontinentie en medisch afval, onafhankelijk van een inkomens- en 

vermogenstoets; 

- Rechtmatige uitvoering en verstrekking van de meerkostenregeling continentieafval en 

medisch afval. De meerkostenregeling moet op grond van artikel 2.1.7 Wmo immers bij 

verordening worden vastgesteld.  

 

Argumenten 

Om in te stemmen met een wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 

gemeente West Betuwe 

Als wordt besloten om de meerkostenregeling zoals voorgesteld in het amendement door te voeren, 

dan moet deze tijdelijke regeling worden opgenomen in de verordening. Samen met artikel 2.1.7 Wmo 

2015 is dit de juridische grondslag om deze meerkostenregeling toe te kennen. 

De bestaande meerkostenregeling uitvoeren op basis van het genomen raadsbesluit van 2 juli 2019 is 

geen correcte juridische grondslag. Vandaar het advies om de regeling juridisch correct bij 

verordening door de raad te laten vast stellen.  
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Tenslotte is nog van belang om te melden dat artikel 17 van de verordening weer tijdig door middel 

van een formele procedure moet worden gewijzigd op het moment dat de tijdelijke regeling 

incontinentiemateriaal en medisch afval niet meer van kracht is. 

 

Om de raad 2 opties te geven over wat onder medisch afval wordt verstaan 

Omdat uit voorgaande stukken en het amendement niet duidelijk is wat wordt verstaan onder medisch 

afval is het voorstel om 2 opties van het begrip medisch afval aan de raad voor te leggen, namelijk: 

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; 

Dan kan de raad hierover een beslissing nemen. 

 

Financiën 

Subdoelgroep Aantal uitkeringen Kosten 2019 Kosten 2020 

Incontinentiemateriaal 

2019* 

100 5.200 (100 x 52) 12.500 (100 x 125) 

Oorspronkelijke   

meerkostenregeling 

personen met een 

beperking of chronische 

problemen in 2019** 

250 13.000 (250 x 52) 31.250 (250 X 125) 

Stoma materiaal*** 60 3.120 (60 x 52) 7.500 (60 x 125) 

Thuis nierdialyse 

materiaal*** 

5 260 (5x 52) 625 (5 x 125) 

Plastic medisch afval ****    

Verband materiaal ****    

  Totaal:  

20.540 

Totaal: 

51.875 

 

€ 20.540 + € 51.875 = € 73.455 totale kosten ten laste van de algemene reserve 

 

*          Op basis van landelijke cijfers van CBS maakt 4% van de bevolking gebruik van incontinentiehulpmiddelen 

            12+. Omgerekend zijn dit 2028 mensen voor West Betuwe. Daar vallen ook de inwoners onder die intramuraal 

            zorg ontvangen en daardoor niet in aanmerking komen voor deze regeling. Bij de berekening is rekening 

            gehouden met het daadwerkelijke aantal toegekende voorzieningen incontinentie en niet met de grotere  

            doelgroep die voor deze meerkostenregeling in aanmerking kan komen. 

**        Dit is een ruime berekening, omdat dit de volledige groep betreft. Waarschijnlijk heeft niet de volledige groep 

           te maken met meerkosten, vanwege incontinentieafval en medisch afval 

***      Dit zijn schattingen op basis van ervaringsgegevens. 

****   Hiervan zijn geen cijfers voorhanden. 
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Uitvoering/Planning 

- Zodra de meerkostenregeling via overheid.nl is gepubliceerd is deze van kracht en kan de 

meerkostenregeling juridisch correct worden uitgevoerd; 

- Uitvoering van de meerkostenregeling zal door de administratie plaats vinden. 

- Onderzoek doen naar beschikbaarheid voldoende fte bij de administratie.  

 

Evaluatie 

In oktober 2020 monitoren wat het effect van verruiming van de meerkostenregeling heeft op de 

volgende vlakken: 

- financieel; 

- juridisch (vanwege tijdige wijziging verordening/stoppen regeling);  

- uitvoerend (aantal beschikbare fte’s die de regeling uitvoering);  

- aantal aanvragen en toekenningen (vooraf een splitsing maken in incontinentie en medisch af, om     

  monitoring mogelijk te maken) 

 

Communicatie 

Via de huis-aan-huis-bladen, de gemeente pagina en een aangepaste brochure. 

 

Risicoparagraaf 

Als deze regeling meer bekendheid krijgt dan bestaat het risico dat meer mensen, die aan de 

toegangsrichtlijnen voldoen, een beroep op deze meerkostenregeling gaan doen. Dit met als gevolg 

een financiële uitputting van de algemene reserve. Vooral omdat de doelgroep (geen inkomens- en 

vermogenstoets) en definitie van medisch afval is verruimd en onbekend is wat de feitelijke aantallen 

zijn van de inwoners die medisch afval hebben.  

 

Daarnaast is sprake van een risico op het misbruik maken van deze meerkostenregeling. Door 

specifiek de toegangsrichtlijnen in de verordening op te nemen en hierop pro –en reactief te toetsen, 

wordt het risico kleiner.  

 

Tabel risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

Meer aanvragen 

meerkostenregeling 

Incontinentie/medisch 

advies 

financieel reëel Uitputting 

budget 

algemene 

reserve 

Geen  

Fraude financieel reëel Uitputting 

budget 

algemene 

reserve 

Pro –en reactief 

rechtmatigheid toetsen 

 

 

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 18 februari 2020,   

 

besluit: 

 

1. in te stemmen met een wijziging (aanvulling van artikel 17 zoals in bijlage 1 staat vermeld) van de 

verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe en deze aan 

de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen. 
2. een beslissing te nemen over wordt verstaan onder het begrip “ medisch afval” en te kiezen uit 

optie 1 of 2, namelijk: 
a. optie 1 (definitie AVRI): medisch afval zoals stoma- en nierdialysemateriaal, plastic medisch afval 

zoals infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding en CAPD-afval; 
b. optie 2: medisch afval zoals stoma- en nierdialysemateriaal, plastic medisch afval zoals 

infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding, CAPD-afval en alle vormen van verbandmateriaal; 

3. de geraamde kosten van € 73.455,00 ten laste te brengen van de algemene reserve. 

 

 
Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 21 april 2020, nummer 2020/037, 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 

 

 

 


