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Geachte heer Pieko , 

 
Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief delen wij u het volgende mede. 

 
Vraag 1 
Op eerdere vragen van EENLokaal in mei van dit jaar aan de wethouder over de maximale 

snelheid en actieradius van scootmobielen in de gemeente Venia ontvingen wij de volgende 

reactie van u:  "Het is niet echt een besluit over beleid. De contractgemeenten hebben 

samen besloten tot deze werkafspraak met Medipoint. De standaardsnelheid is 12 km, maar 

elke gemeente heeft de mogelijkheid om ervan af te wijken." 

 
Het expliciet toegevoegde woord "echt" impliceert dat de gemeente dus weldegelijk 

mogelijkheden heeft om de snelheid te bepalen. ledere gemeente heeft immers de 

mogelijkheid om ervan af te wijken, omdat bij iedere bestelling de snelheid kan worden 

opgegeven, zie uw antwoord: "Het SWT-Iid kan bij de bestelling aangeven dat de snelheid 

hager moet zijn." 

 
Geeft de gemeente bij iedere bestelling op wat de ingeregelde snelheid moet zijn? Zo ja, wat 

is deze; zo nee, waarom niet als u de ruimte heeft om dit wei te doen? 

 
Antwoord vraag 1 
Nee, de gemeente geeft de snelheid op bij bestellingen die afwijken van de regionale 

werkafspraken met Medipoint. De hoogte van de snelheid is afhankelijk van de persoonlijke 

situatie van de inwoner. De hoogte van de snelheid is gebaseerd op artikel 1.7. van de 

Beleidsregel 'Richtlijnen voor de beoordeling van de ondersteuningsbehoefte'1 . 

 
 
 
 

1 Zie Beleidsregel 'Richtlijnen voor de beoordeling van de ondersteuningsbehoefte'. 
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Vraag 2 
Geeft de gemeente bij iedere bestelling op wat de actieradius moet zijn? Zo ja, wat is deze; 

zo nee, waarom niet als u de ruimte heeft om dit wei te doen? 

 
Antwoord vraag 2 
Nee, de gemeente geeft bij iedere bestelling aan welke van de twee categorieen 

scootmobielen het meest passend is. Bij elke categorie hoort een vaste actieradius. De 

beoordeling van de categorie is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de inwoner. De 

beoordeling is gebaseerd op artikel1.7. van de Beleidsregel 'Richtlijnen voor de beoordeling 

van de ondersteuningsbehoefte' 1 
• 

 
Vraag 3 
In uw beantwoording vervolgt u met: "Behoefte aan gelijke behandeling in de regia, 

kostenbesparing (bij hager snelheid zijn er vaker ongevallen met meer schade als gevolg en 

is de slijtage hager). Oeze zaken worden al jaren door Medipoint aangegeven, maar kunnen 

niet met harde cijfers worden onderbouwd." 

 
Wat wordt bedoeld met "de regia" en kunt u vervolgens aangeven wat de "gelijke 

behandeling" inhoudt, zowel in aanbesteding, bij bestelling als in beleid? 

 
Antwoord vraag 3 
Wanneer er wordt gesproken  over "de regia", dan bedoelen wij de acht gemeenten2  die 

gezamenlijk een contract hebben afgesloten met Medipoint. Medipoint en de acht 

gemeenten hebben op basis van de aanbesteding en raamovereenkomst een praktisch 

handboek met werkafspraken uitgewerkt. Wmo is lokaal beleid dat iedere gemeente zelf 

vaststelt. 3 

 
Vraag 4 
De gemeente Venlo concludeert dat er een verband is tussen hogere snelheid en het aantal 

ongevallen en een hogere slijtage aan de scootmobielen, zoals aangegeven  door Medipoint. 

"Harde" cijfers om deze causaliteit te onderbouwen zijn niet beschikbaar. 

 
Bent u bereid Medipoint te verzoeken om bruikbare cijfers aan te leveren, op basis van 

KPI's? Zo nee, waarom niet? 

 
Antwoord vraag 4 
Ja, wij zijn bereid om Medipoint  te verzoeken om een nadere onderbouwing  te geven over 

het verband tussen hogere snelheid, het aantal ongevallen en een hogere slijtage aan de 

scootmobielen. Wij informeren u uiterlijk aan het einde van dit jaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Te weten: gemeente Beese!, gemeente Bergen, gemeente Gennep, gemeente Horst aan de Maas, 

gemeente Leudal, gemeente Peel en Maas, gemeente Venray en gemeente Venia. 
3  Een scootmobiel is een van de mogelijkheden waarmee de gemeente inwoners met een 

mobiliteitsbeperking kan ondersteunen  vanuit de Wmo 
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Vraag 5 
Bent u het met ons eens dat, door het volgen van het advies van Medipoint, de gemeente 
hier handelt op basis van onvolledige informatie? Zo nee, waarom niet? 

 
Antwoord vraag 5 
Nee, dit zijn wij niet met u eens. Het advies van Medipoint is gebaseerd op hun meerjarige 

ervaring. Voor het overige, zie het antwoord op vraag 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hoogachtend, 

Burgemeester en weth 
de secretaris  de burgemeester 


