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Vragen naar aanleiding van krantenbericht woede om dump traplift

Geachte mevrouw Sterenberg,

Op 24 november 2017 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake een 
krantenartikel over het “dumpen van trapliften”. Met deze brief geven wij antwoord 
op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven waarna het 
antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij 
uw brief bij deze antwoordbrief.

1. Is het college bekend met het bericht in de Telegraaf, luidende: ‘Woede om dump 
traplift ’ https://www. telegraaf.nl/nieuws/1286893/woede-om-dump-traplift

Antwoord: Ja, het college is bekend met dit bericht.

2. Is het college het met de WD eens dat verspilling van zorggeld zoveel mogelijk 
moet worden voorkomen en teruggedrongen?

Antwoord: Ja, het college is het er mee eens dat verspilling van zorggeld moet 
worden voorkomen.

3. Kan het college aangeven of soortgelijke gevallen van verspilling ook in onze 
gemeente aan de orde zijn?

Antwoord:
In onze gemeente zijn trapliften en overige hulpmiddelen die als 
maatwerkvoorziening in bruikleen verstrekt worden, geschikt voor hergebruik.

Trapliften in woningen van een corporatie blijven in eerste instantie in de woning 
t.b.v. een nieuwe bewoner die een lift nodig heeft. Als er geen geschikte kandidaat 
voor de woning met traplift is, wordt de lift in overleg met de gemeente alsnog 
verwijderd en hergebruikt of afgevoerd.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden
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Als de traplift gerekend vanaf de oorspronkelijke fabricagedatum, ouder is dan 10 
' jaar, wordt deze niet meer hergebruikt. Veilig gebruik van de lift kan dan bij het 
demonteren en herplaatsen in een andere woning niet meer gegarandeerd worden. 
Over het algemeen demonteert de leverancier van de trapliften de lift, waarna 
onderdelen nog gebruikt kunnen worden voor onderhoud van andere trapliften.

4. Kent u ook soortgelijke gevallen, zoals omschreven in het krantenartikel, waarin 
juist tot een mooie oplossing is gekomen? Zo ja, welke?

Antwoord:
Trapliften worden regelmatig omgezet op naam van de achterblijvende partner (zie 
antwoord bij vraag 5).
In Haarlem is het daarnaast al meerdere keren voorgekomen dat een traplift 3 tot 4 
keer is hergebruikt.

5. Wat is het beleid in onze gemeente met betrekking tot het hergebruiken van 
hulpmiddelen, waaronder het overnemen van hulpmiddelen zoals trapliften?

Antwoord:
Van de leveranciers eisen wij dat zij een actief herverstrekkingsbeleid voeren. 
Trapliften worden bij de leverancier in depot gehouden totdat herplaatsing mogelijk 
is. Pas wanneer een lift te oud is, of indien de lift technisch in dusdanige staat 
verkeert dat hergebruik geen goede optie meer is, wordt de lift milieubewust 
gedemonteerd en afgevoerd.

Als een gebruiker van een traplift overlijdt en er blijft een partner/medebewoner in 
de woning achter, wordt contact opgenomen met de achterblijvende persoon. Als de 
“achterblijver” aangeeft ook van de lift gebruik te willen maken en er is een 
indicatie, wordt de traplift op naam van de nieuwe gebruiker gezet.

Indien de partner/medebewoner geen gebruik wil maken van de traplift of er is geen 
indicatie, wordt de traplift verwijderd en indien mogelijk hergebruikt. Als de traplift 
niet geschikt is voor hergebuik kan deze op verzoek van de bewoner in de woning 
blijven. De gemeente voorziet dan niet meer in onderhoud en/of reparatie.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,


