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Toelichting: 
 
Met verbazing heeft de SP fractie kennis genomen van uw brief van 7 september 2012 waarin aan een  
11-tal bewoners van Residentie Brouwhorst wordt medegedeeld dat op 20 september 2012 hun door de 
gemeente Helmond verstrekte scootmobiel zal worden ingenomen. Naar wij hebben vernomen is hier sprake 
van een pilot en liggen er relaties met betrekking tot nieuwe bouwbesluiten waar Stichting Woonpartners 
zich aan moet houden. In de betreffende brief wordt de oplossing gevonden in een scootmobielpoule 
waarvan meerdere bewoners van de Deltaweg gebruik kunnen maken.  
 
Het betreft hier een WMO- voorziening ( scootmobiel) die aan cliënten is toegekend op basis van een 
indicatie en waarbij de gemeente verplicht is ervoor te zorgen dat: 

- mensen een huishouden moeten kunnen voeren; 
- mensen zich moeten kunnen verplaatsen in en om de woning; 
- mensen zich lokaal kunnen verplaatsen per vervoermiddel; 
- mensen anderen kunnen ontmoeten en zo sociale contacten kunnen opdoen en onderhouden. 

Vaak betreft het een scootmobiel die is aangepast aan de beperkingen van de cliënt. 
 
Uit een gesprek met de betreffende bewoners op 10 september is gebleken dat zij niet of nauwelijks zijn 
betrokken bij dit onbehoorlijke besluit waarin aan hen wordt medegedeeld dat de aan hen toegekende WMO 
voorziening binnen 10 dagen zal worden afgenomen. Een aanvraag om een scootmobiel zou in één geval 
zelfs zijn aangehouden en besluitvorming vertraagd vanwege deze op handen zijnde pilot.  
 
De SP fractie heeft hierbij de volgende vragen:   

1. welke in de brief genoemde bouwbesluiten zijn van toepassing en hoe verhouden deze zich tot de 
       genoemde pilot? 
2. bent u met ons van mening dat met deze brief aan de betreffende cliënten voorbij wordt gegaan aan 

de essentiële bepalingen uit de WMO zoals hierboven genoemd bij de aandachtstreepjes? Zo neen, 
waarom niet? 

3. wanneer en op welke manier(en) is er gecommuniceerd met de bewoners en welke andere partijen 
waren hierbij betrokken? 

4. beseft u dat de toonzetting van de brief van d.d. 7 september 2012 door de bewoners als 
onbehoorlijk kan worden opgevat en dat hierdoor een weinig weerbare groep mensen zich mogelijk 
gekwetst voelt?  

 
De SP fractie verzoekt de wethouder om snelle beantwoording van de vragen en de genoemde inname van 
scootmobielen per 20 september 2012, niet uit te voeren! 
 
Nathalie van der Zanden, 
namens de SP fractie 
 


