Aanvraagformulier
Bijdrageregeling medisch afval 2019
U kunt in aanmerking komen voor de bijdrageregeling als u door een chronische ziekte of
handicap veel afval hebt, zoals verpleeg- en verzorgingsmateriaal. U wordt aangemerkt als
chronisch zieke wanneer de verwachting is dat de ziekte langer dan een jaar duurt.
Leest u eerst de toelichting op de achterzijde van dit formulier, voordat u dit formulier invult.

______________________________________________________________
Gegevens aanvrager
Naam:
Voorletters:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Burgerservicenummer:
IBAN nummer:
Hebt u eerder een tegemoetkoming ontvangen? Ja / Nee * (*doorhalen wat niet van toepassing is)

Datum aanvraag: ___________

Handtekening aanvrager ______________________

Schriftelijke verklaring
Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij een schriftelijke verklaring van een huisarts,
medisch specialist of apotheker nodig waaruit blijkt dat u als gevolg van een chronische ziekte of
handicap extra (medische) afvalstoffen moet aanbieden.
Naar waarheid in te vullen door huisarts, medisch specialist of apotheker
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Handtekening:_______________________

Stempel:

Terugsturen
U kunt uw aanvraag voor de bijdrageregeling samen met de schriftelijke verklaring een huisarts,
medisch specialist of apotheker sturen naar Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, Sociaal Domein
t.a.v. team Maatschappelijke Voorzieningen en Zorg, Postbus 21, 7590 AA Denekamp. Mailen
kan ook naar info@noaberkracht.nl
Vragen
Bel Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 0541-854100

Toelichting op het ‘Aanvraagformulier Bijdrageregeling medisch afval 2019’
Vanaf 1 januari 2016 is door de gemeente het nieuwe systeem voor de inzameling van het
huishoudelijke afval ingevoerd. Dit betekent dat u betaalt voor elke keer dat de grijze container wordt
aangeboden en geledigd.
In de Verordening op de Afvalstoffenheffing 2016 was een vrijstellingsregeling opgenomen voor
inwoners die door verpleeg- en verzorgingsmateriaal door een chronische ziekte of handicap veel
afval hebben. Deze regeling hield in dat een bepaald aantal ledigingen niet in rekening werd gebracht.
De vrijstellingsregeling bleek in de uitvoering tijdrovend en kan eenvoudiger. Om die reden is er een
nieuwe bijdrageregeling medisch afval 2017 opgesteld. In deze toelichting leest u daar meer over en
wat u moet doen om voor een bijdrage in aanmerking te komen.
In de gemeente Dinkelland bieden de inwoners de grijze container gemiddeld vier keer per jaar aan.
Het gaat hier om ‘gewoon’ huisvuil. Een lediging kost € 10,60 per keer. Dit betekent dat een inwoner
van de gemeente Dinkelland gemiddeld € 43,00 per jaar betaalt aan afvalkosten.
Wanneer u door een chronische aandoening* of handicap veel afval hebt in de vorm van verpleeg- en
verzorgingsmateriaal moet u uw container mogelijk vaker laten ledigen. Daarom kunt u in aanmerking
komen voor een bijdrageregeling.
Drempelbedrag
Bij het bepalen van de bijdrage hanteren wij een drempelbedrag. Het drempelbedrag is bepaald op
€ 43,00. Het gemiddelde aantal van vier ledigingen (€ 43,00) komt dus niet voor een bijdrage in
aanmerking.
Een bijdrage in de afvalstoffenheffing diftar wordt toegekend als u een medische verklaring overlegt
van een huisarts, medisch specialist of apotheker. Dit kan voor u zelf zijn of voor iemand waarmee u
een huishouden voert.
De bijdrage bedraagt maximaal € 120,00 per jaar.
Het vaste deel van de afvalstoffenheffing (basisbedrag) komt niet voor een bijdrage in aanmerking.
De genoemde bijdrage wordt achteraf in 2020 uitgekeerd. De basis daarvoor vormt het aantal
ledigingen van de grijze container in 2019.
Extra inzamelroute medisch afval
Door het verlagen van de inzamelfrequentie van het restafval kunnen inwoners met veel medisch afval
in de problemen komen. Om hieraan tegemoet te komen wordt tweewekelijkse een extra route
gereden voor de inzameling van medisch afval. Als uw aanvraag akkoord wordt bevonden dan nemen
wij uw adres op in de route. Het is aan u zelf of u ook daadwerkelijk elke twee weken de container ter
lediging aanbiedt.
Door het invullen van dit formulier en het overleggen van een schriftelijke verklaring van een huisarts,
medisch specialist of apotheker, nemen wij u op in de extra inzamelroute.

* U wordt aangemerkt als chronisch zieke wanneer de verwachting is dat de ziekte langer dan een jaar duurt.
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