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College van burgemeester en wethouders 
Gemeente Dronten 
Postbus 100 
8250 AC  DRONTEN 
 
 
 
Onderwerp:   Ongevraagd advies hulpmiddelen 
Datum:  15 april 2020 
Uw kenmerk:  - 
Ons kenmerk:  2004lf01 
 
 
 
Geacht college, 
  
Middels een artikel in De Drontenaar en Flevopost van de afgelopen week heeft de ASD 
vernomen dat op vrijdag 3 april 2020 door de rechtbank Rotterdam het faillissement over het 
Hulpmiddelencentrum is uitgesproken. Dat nieuws lag in de lijn der verwachting, maar 
desondanks achten wij dit zeer zorgelijk daar het direct één van de meest kwetsbare groepen 
inwoners raakt.  
Al geruime tijd maakt de ASD zich zorgen over de gang van zaken betreffende het verstrekken, 
repareren en onderhouden van hulpmiddelen voor de inwoners in de gemeente Dronten. Ook 
hebben wij er bij u op aangedrongen een snelle en definitieve oplossing voor dat probleem te 
zoeken. 
 
Op 9 april 2020 is door ons via de e-mail ter informatie een afschrift van de brief ontvangen die 
naar de inwoners van de gemeente Dronten is gezonden die gebruik maken van een hulpmiddel. 
In deze brief wordt kenbaar gemaakt dat het HMC failliet is verklaard en dat het de bedoeling is 
dat de inwoners daar zo weinig mogelijk last van ondervinden. Er is ons al ver vóór het 
faillissement verzekerd dat de gemeente Dronten alles in het werk zou stellen om problemen te 
voorkomen. Zelfs minister De Jonge is betrokken geweest bij de problemen rondom het HMC. 
Helaas heeft dat het faillissement niet kunnen voorkomen. Wij vinden de situatie zeer 
verontrustend. De ASD maakt zich grote zorgen over het verdere verloop in deze kwestie. 
Immers, nu COVID-19 ons bindt om ons te houden aan de voorschriften van het RIVM is de kans 
groot dat er ondanks goede voornemens alsnog vertraging wordt oplopen om de inwoners met 
een hulpmiddel op een snelle en adequate wijze te helpen bij onderhoud, reparatie of vervanging 
van het hulpmiddel. 
De ASD vraagt u met klem om met de gemeenten Urk en Noordoostpolder de krachten te 
bundelen en zo spoedig mogelijk naar een definitieve oplossing te zoeken en zich ervoor in te 
zetten dat wordt voorkomen dat de bewoners die afhankelijk zijn van hulpmiddelen niet weer 
opnieuw (te) lang moeten wachten op een oplossing. 
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Wij adviseren u ook direct te handhaven waar nodig als door gecontracteerde aanbieders of 
andere leveranciers niet aan gemaakte afspraken over het verstrekken, repareren en 
onderhouden van hulpmiddelen wordt voldaan. 
 
Voor nu vragen wij u als gemeente Dronten pro-actief de inwoners te benaderen die gebruik 
maken van een hulpmiddel. U geeft in uw mail aan dat, voor zover u kunt overzien, u weinig 
vragen krijgt. Dit is niet het beeld dat wij als ASD ervaren. 
U kunt zich voorstellen dat na maanden van vragen en wachten er inwoners zijn die zich inmiddels 
niet meer laten horen bij de gemeente Dronten in de wetenschap dat hun vragen tot nu toe niet 
altijd hebben geresulteerd in een gewenste en blijvende oplossing. 
Het initiatief moet echt bij de gemeente Dronten liggen. 
Een mankement aan een hulpmiddel mag nooit de reden zijn dat inwoners van de gemeente 
Dronten worden uitgesloten van inclusiviteit.  
De ASD wil bovendien graag meer direct worden meegenomen in de informatievoorziening 
rondom deze situatie. 
 
Wij gaan er vanuit dat de gemeente Dronten het eens kan zijn met onze visie en advies. 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur van de ASD Dronten, 
 
 
 
Lia Flipse, ambtelijk secretaris ASD Dronten 
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