Raadsvergadering: 23 jan 2018
Besluit: INGETROKKEN

Motie 01
Datum ingekomen
Volgnummer
Status
Registratienummer

18 december 2017
15
INGETROKKEN/TERUGGENOMEN
E201741392

Onderwerp: Verwerping Regresconvenant
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op datum behandelend
agendapunt met als onderwerp “Convenant WMO Regresrecht tussen VNO en VvV”.
Constaterende dat:
 de invoering van het Convenant WMO Regresrecht per 1-1-2015 en verlenging per 1-1-2017
niet voldaan hebben aan de basisvereisten van zorgvuldigheid en voldoende motivering;
 vergoedingen en voorzieningen voor letselschadeslachtoffers binnen WMO altijd veel minder
zijn dan binnen de wettelijke bepalingen inzake volledige schadevergoeding dus in strijd met
de wet;
 er landelijk veel commotie is en weerstand bestaat tegen het Convenant
Overwegende dat:
 aan alle burgers, en met name juist aan letselschadeslachtoffers hun volledig wettelijk recht
op schadevergoeding door verzekeraars moet worden gewaarborgd, zonder onnodige
blokkades;
 schadeverzekeraars voor alle risico´s al (door de gemeente betaalde!) verzekeringspremies
hebben ontvangen
 de schadeclaims nu worden afgewenteld op de Gemeente,
 de gemeente niet 2x voor een schade kan betalen,
Spreekt uit:
 Dat het geen taak en competentie is van de gemeente te participeren in civielrechtelijke
schadeclaims
 er voldoende wet- en regelgeving is voor slachtoffers om hun schades op reguliere wijze,
snel en effectief, te claimen zonder interventie en extra procedureleed door de gemeente;
 het de gemeente niet past binnen de bestaande WMO-budgetten (grote) financiële risico´s
van onbepaalde waarde te lopen met grote juridische en organisatorische rompslomp;
 dat verlenging van het WMO Convenant Regresrecht per 1-1-2018, op welke manier dan
ook, voor zowel letselschadeslachtoffers in onze gemeente, alle burgers en de Gemeente
Heerhugowaard zeer ongewenst is en dient te worden voorkomen
en roept het college op:
Af te zien van verdere deelname aan het Convenant WMO Regresrecht per 1-1-2018 in welke vorm
dan ook, en de VNG hierover per omgaande te informeren waardoor rechtszekerheid wordt hersteld;
En gaat over tot de orde van de dag.
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