
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Elisa Nuij, Groep VN 

Datum indiening: 1 april 2021 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Stalling Scootmobielen Zorginstellingen 

 

Inleiding 
De overheid doet er alles aan om een inclusieve samenleving te bewerkstelligen.  
Dit doet de overheid samen met gemeenten, bedrijven, sectoren, maatschappelijke organisaties en natuurlijk met de 
betreffende mensen zelf. 
Om een inclusieve samenleving te kunnen realiseren is het belangrijk dat ook ouderen zoveel mogelijk mee kunnen doen.  
Een scootmobiel speelt daarbij een belangrijke rol. Veel ouderen zijn voor hun mobiliteit afhankelijk van een scootmobiel.  
Wij ontvingen zorgelijke berichten vanuit onze gemeente. 
In het kader van de brandveiligheid heeft de directie van Vivium Zorggroep besloten dat scootmobielen (terecht) niet meer in 
de woonlocaties gestald mogen worden maar in daarvoor aangewezen ruimtes.  
Het gevolg hiervan is dat Vivium Zorggroep nu hoge kosten in rekening gaat brengen voor de stalling/elektriciteit.   
Voor Huize Godelinde in Bussum bedragen de kosten per gebruiker hiervoor 300 euro per jaar.   
 
Vraag 1 
Is het college van bovenstaande op de hoogte en ook hoe andere soortgelijke zorginstellingen in Nederland omgaan met de 
kosten voor stalling van WMO scootmobielen van bewoners?  
 

Antwoord 
 
Vraag 2 
In het contract wat Vivium voor de bewoners heeft opgemaakt stelt men de verplichting dat de scootmobiel verzekerd moet 
zijn en men de scootmobiel jaarlijks moet laten keuren.  
-is er een wettelijk kader ten aanzien van het keuren van scootmobielen? 
-hoe gaat het college hiermee om ten aanzien van de scootmobielen welke door de WMO zijn verstrekt?  

(Wij wijzen u hierbij op onze eerdere vragen gesteld in 2018 en 2019 waarbij wij op willen merken dat er nog steeds geen 
verandering heeft plaatsgevonden. Het uitgangspunt van de gemeente dat een hulpmiddel elke 2 jaar wordt gezien door de 
leverancier bijvoorbeeld vindt in de praktijk tot op heden niet plaats. 
https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/news_import/180903_Beantwoording_schriftelijke_vragen_50PLUS_-
_Scootmobielen.pdf) 

Antwoord 

Vraag 3 
Heeft de WMO een zorgplicht als het gaat om berging van (WMO) scootmobielen? 
 
Antwoord 
 
Vraag 4 
Is er een gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsen van scootmobielen in verkeersruimten van woongebouwen? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 5 
Steeds meer ouderen maken gebruik van een scootmobiel. Hierdoor neemt de vraag naar berging voor scootmobielen toe.  
Er zijn instellingen die gebruik maken van zogenaamde “uitleen” scootmobielen. De WMO stelt dan, in samenspraak met de 
zorginstelling, een aantal scootmobielen beschikbaar. Bewoners kunnen daar dan op gewenste tijden gebruik van maken. 
-Is het binnen Gooise Meren, samen met de zorginstellingen, al eens over nagedacht? 
-Hoe staat het college tegenover een dergelijke regeling? 
 

https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/news_import/180903_Beantwoording_schriftelijke_vragen_50PLUS_-_Scootmobielen.pdf
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