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Inhoud schriftelijke vraag:

Vanuit de WMO kunnen aan inwoners hulpmiddelen (o.a. rolstoelen en scootmobiels) op 
basis van een bruikleenovereenkomst beschikbaar worden gesteld. Naar aanleiding van 
een uitzending van tv-programma Kassa van 15 januari jl. wil de fractie van D66 enkele 
vragen stellen aan het college. 

De in bruikleen verstrekte hulpmiddelen worden veelal verzekerd op basis van WA-
dekking, niet op basis van de uitgebreidere WA + (volledig) cascoverzekering. Concreet 
heeft dit tot gevolg dat in voorkomende gevallen alleen schade aan derden wordt gedekt. 
Schade door eigen schuld of oneigenlijk gebruik is immers niet verzekerd. Daar komt bij 
dat de gebruiker ook niet in de gelegenheid is om een (aanvullende) verzekering af te 
sluiten omdat hij of zij niet de eigenaar is van het hulpmiddel. 

De schade die niet wordt gedekt door de WA-verzekering wordt vaak door de verstrekker 
van het hulpmiddel bij de gebruiker gedeclareerd, die het bedrag vervolgens uit eigen zak 
zal moeten betalen. Gezien de beperkte draagkracht van veel gebruikers van WMO-
hulpmiddelen kan deze situatie ingrijpende financiële gevolgen met zich meebrengen.

Graag stellen wij hierover de volgende vragen:

1. Wordt in de gemeente Hillegom ook (uitsluitend) de WA-verzekering gehanteerd 
bij het verstrekken van hulpmiddelen vanuit de WMO? Graag een toelichting.

Zo ja:

2. Zijn er bij het college gevallen in onze gemeente bekend waarbij gebruikers 
opdraaien voor hoge reparatiekosten die niet nauwelijks betaalbaar zijn/waren 
voor de gebruiker en hoe gaat het college om met deze gevallen?

3. Welke mogelijkheden ziet het college voor de gebruiker om zich aanvullend te 
verzekeren voor gevallen van eigen schuld of oneigenlijk gebruik?

4. Is het college bereid om vanuit de gemeente de WA-verzekering te verhogen naar 
een WA + (volledig) cascoverzekering? 

5. Hoe informeert de gemeente de gebruikers van WMO-hulpmiddelen over de 
verantwoordelijkheid en mogelijke financiële gevolgen die horen bij het gebruik 
van de hulpmiddelen. Zo niet, waarom niet? 
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