Vragen divers
Onderwerp: Zwaardere accu’s scootmobiel.
Datum

9 juli 2018

Gesteld door:

Samen voor Valkenswaard / Fred Emmerik

Portefeuillehouder:

Mieke Theus

Teammanager:

Jan Peels, Willem Weeterings / S. Oosterink

Deadline:

9 augustus 2018

Vraag:
Tijdens de commissievergadering van 21 juni is door de wethouder en de aanwezige
ambtenaar aangegeven dat verzoeken om zwaardere accu’s o.b.v. ons eerder
aangenomen amendement worden gehonoreerd. Van twee mensen was mij bekend dat
dit niet zo was. Direct na de vergadering heb ik namen en adressen doorgespeeld. Van
één persoon heb ik de melding ontvangen dat voor hem nieuwe accu’s zijn geregeld.
Van de tweede persoon hoorde ik vorige week en vandaag weer dat hij weliswaar twee
keer door de gemeente is gebeld, maar dat dit niet heeft geleid tot andere accu’s. Wel
zou men nog komen praten met hem. Telefonisch is hem de vraag voorgelegd of hij
problemen met zijn scootmobiel had. Dat was niet het geval, maar wel met de accu’s.
Mogelijk heeft men ten onrechte geredeneerd dat er dus niets aan de hand is.
Daarom:
1. op welke wijze gaat u nu regelen dat de bewoner van de Van Hoornestraat 21
zijn zwaardere accu’s krijgt?
2. Het lijkt erop dat er alleen wat gedaan wordt als raadsleden hun beklag doen
als zij benaderd zijn door onze inwoners. Graag hoor ik uw reactie daarop met
tevens berichtgeving hoeveel zwaardere accu’s er n.a.v. het aangenomen
amendement zijn afgegeven.
Antwoord:
In eerste instantie waren er wat onduidelijkheden over het amendement. Dus de start
was niet zoals zou moeten. Excuses daarvoor. Intussen is het helder en wordt het
amendement uitgevoerd.
Ad 1
Op basis van de AVG kan deze vraag niet geheel beantwoord worden, omdat deze
casusinhoudelijke informatie bevat. De zwaardere accu is toegekend.
Ad 2

Tot op heden zijn drie grotere accu’s bij scootmobielen ingezet op basis van het
amendement. Zie tevens de inleiding van de beantwoording.

