
Amendement 
 

 
Agendapunt:   2020-006 
Onderwerp :   Voorstel Verlenging tijdelijke oplossing incontinentiemateriaal 
Datum :       28 januari 2020 
Ingediend door de fractie(s) :  SGP – PvdA – LLB – D66 - VWB 
__________________________________________________________________________ 
 
De raad van de gemeente West Betuwe op dinsdag 28 januari 2020 in vergadering bijeen, ter 
behandeling van het raadsvoorstel tot instemming met de verlenging van de tijdelijke oplossing 
incontinentiemateriaal. 
 
Besluit: 
Om de voorliggende besluitpunten 1 en 2 te vervangen door onderstaande besluitpunten: 
 

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 1a; 
b. medisch afval zoals genoemd onder punt 1b. 

3. De kosten van circa € 55.750,= ten laste te brengen van de algemene reserve. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Toelichting: 
In het nu voorliggende raadsvoorstel is opgenomen dat de regeling wordt uitgebreid met medisch 
afval inzake dialyse- en stomazorg. In het raadsvoorstel 07/05 dat op 2 juli 2019 (registratienummer 
21739) is aangenomen is opgenomen dat er voor chronisch zieken en gehandicapten met een 
inkomen tot 120% van het minimumloon al een regeling is en zij derhalve niet in aanmerking komen 
voor een tegemoetkoming inzake de extra kosten voor afval van incontinentiemateriaal. Uit het 
aanvraagformulier op de website van de gemeente blijkt dat deze groep mensen ook voor 2020 niet in 
aanmerking komen voor een vergoeding. Het is niet de bedoeling van de raad geweest om chronisch 
zieken en gehandicapten met een inkomen tot 120% van het minimumloon voor deze tegemoetkoming 
uit te sluiten. Het is ook niet de bedoeling van de raad geweest om de tegemoetkoming voor medisch 
afval te beperken tot alleen afval inzake dialyse- en stomazorg. 
  
De regeling is bedoeld als tegemoetkoming voor de extra kosten 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). 
 
De globaal geschatte meerkosten voortkomend uit deze wijziging bedragen circa € 32.750,=, waarmee 
het totaal op circa € 55.750,= zal uitkomen voor deze tijdelijke regeling in 2020. 
 
Getekend: 
Zie volgende bladzijde. 
  



Getekend: 
 
 
SGP   ___________________________________  
 
 
PvdA   ___________________________________ 
 
 
Leefbaar Lokaal Belang ___________________________________ 
 
 
D66   ___________________________________ 
 
 
Verenigd West Betuwe ___________________________________ 
 
 
 

 

Griffie West Betuwe: uitslag stemming Totaal 

Voor       

     

Tegen       

     

Aangenomen / Verworpen 

 

 


