
Gemeente Albrandswaard 
Gemeentesecretaris 
T.a.v. de heer J.C.M. Cats 
Postbus 1000 
3160 GA RHOON 

Maarssen, 3 juli 2013 
Kenmerk: 2013/00034/CdM/mv 

Betreft: Diftar-systeem 

Datum -
Verseon 
Leesmap 
Weekbericht 
RIS 
griffieoverleg 

2013/^6 

Prullenbak 

Archief 

Carrousel 
Agendacie 
Presidium 
Raad 
Termijnagenda 
Ingekomen stuk 

Wie niet spreekt 
wordt niet gehoord 

Nederlandse 

Stomavereniging 

Geachte heer Cats, 

Wilt u deze brief doorsturen aan de politieke partijen in uw gemeente. INGEKOMEN - 9 Jli|.| 201^/^ 

De Nederlandse Stomavereniging, met circa 7.600 leden een van de grotere patiëntenverenigingen in 
Nederland, wil graag het volgende onder uw aandacht brengen. Er zijn gemeenten die momenteel 
kiezen voor een verandering in het ophalen van huisvuil, of die recentelijk die keuze hebben 
gemaakt. De doelstelling daarbij is het afval te reduceren en de vervuiler, afhankelijk van de 
hoeveelheid aangeboden (rest)afval, te laten betalen. Dit lijkt een goede regeling, echter deze 
maatregel heeft ongewenste gevolgen voor de mensen met een stoma in uw gemeente. 

Een stoma is een kunstmatige uitgang in de buikwand waardoor de ontlasting of urine buiten het 
lichaam opgevangen wordt in speciaal opvangmateriaal dat regelmatig moet worden vervangen. 

Stomadragers worden gedupeerd door deze nieuwe manier van ophalen. Mensen met een stoma 
moeten hun stomamateriaal bij het huisvuil afvoeren, maar produceren noodgedwongen meer 
huisvuil en betalen dus een hogere afvalstoffenheffing dan mensen zonder stoma. Uit empirisch 
onderzoek onder stomadragers blijkt dat het jaarlijks om 80 tot 100 kg extra afval per stomadrager 
gaat. 

Omdat stomadragers door deze maatregel extra gedupeerd worden, adviseert de Nederlandse 
Stomavereniging u om, indien u kiest voor een afvalstoffenheffing waarbij de vervuiler betaalt, voor 
mensen met een stoma een compensatieregeling op te nemen in die regeling afvalstoffenheffing. 
Een aantal gemeenten heeft reeds in een dergelijke compensatieregeling voorzien. 

Ons advies aan u is daarom, afhankelijk van de gekozen afvalverwerking, een paragraaf op te nemen 
in uw partijprogramma, waarin u aangeeft dat u bij de invoering van een afvalstoffenheffing zoals 
hiervoor bedoeld, ervan uitgaat dat in een dergelijke regeling ook wordt voorzien in een 
compensatieregeling voor stomadragers. 

De Nederlandse Stomavereniging is uiteraard graag bereid u van verdere informatie te voorzien. 

Met vriendelijk groet. 
Namens de Nederlandse Stomavereniging 

(MC-
Thijs Fonville, 
Voorzitter 
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