
Motie 
 

Agendapunt: 
Onderwerp :    Voorstel Verlenging tijdelijke oplossing incontinentiemateriaal 
Sub-onderwerp:   aanpassing aanvraagformulier 
Datum :     28 januari 2020 
Ingediend door de fractie(s) :  SGP – PvdA – LLB – GL – D66 - VWB 
__________________________________________________________________________ 
 
 
De raad van de gemeente West Betuwe op 28 januari 2020 in vergadering bijeen; 
 
constaterende dat: 
 

 het aanvraagformulier tegemoetkoming incontinentie- en medisch afval tamelijk uitgebreid is en een 
aantal vragen bevat met betrekking tot persoonsgegevens en medische gegevens. 

 
overwegende dat: 
 

 de Algemene Verordening Gegevensbescherming is ingesteld met het doel om burgers te beschermen 
op het gebied van privacyregelgeving en persoonsgegevens. 

 de gemeente niet onnodig naar persoonsgegevens van de betrokkene (patiënt) hoeft te vragen als die 
niet nodig zijn voor de uitvoering van deze regeling. 

 de gemeente geen vragen hoeft te stellen of documenten op te vragen, waaruit de medische situatie 
van betrokkene (patiënt) is af te leiden als die gegevens niet strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van deze regeling. 

 het begrijpelijk is dat er voor de uitvoering van de regeling vragen gesteld worden, waaruit de aard of 
de hoeveelheid afval afgeleid kan worden. De regeling is immers alleen bedoeld voor personen die 
extra kosten hebben inzake incontinentie- en/of medisch afval. 

 de medeondertekening van het aanvraagformulier door de huisarts of een behandelend arts de 
uitvraag van gegevens wellicht kan beperken. 

 
verzoekt het college: 
 

 om het aanvraagformulier tegemoetkoming incontinentie- en medisch afval dusdanig te 
vereenvoudigen en gebruiksvriendelijk te maken, dat dit aanvraagformulier door iedereen die daarvan 
gebruik kan maken op basis van de regeling op een betrekkelijk eenvoudige wijze kan worden ingevuld 
en ingediend. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Getekend: 
Zie volgende bladzijde. 
  



Getekend: 
 
 
SGP   ___________________________________ 
 
 
PvdA   ___________________________________ 
 
 

Leefbaar Lokaal Belang ___________________________________ 

 

 

GroenLinks  _______________________________________ 

 

 

D66   _______________________________________ 

 

 

Verenigd West Betuwe _______________________________________ 

 

 

Griffie West Betuwe: uitslag stemming Totaal 

Voor       

     

Tegen       

     

Aangenomen / Verworpen 

 


