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Onderwerp: Artikel 35 vraag inzake "in gevalvan noodkaart"
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Geachte mevrouw Van Dijkhorst,
U heeft de volgende vraag ex artikel 35 Reglement van Orde op 4 oktober 2017 met betrekking
tot het verspreiden van een "in geval van noodkaart" aan het college van burgemeester en
wethouders gesteld:

I

Hierbij verzoek ik u om een "in geval van noodkaart" in de gemeente Moerdijk te willen
overvvegen in navolging van de gemeente Amstelveen. Zoals telefoonnummers van
familieleden en medische gegevens. De meeste ouderen hebben geen telefoon waarin
zulke gegevens staan. Het zou de hulpverleners zeer welkom zijn, als ze inzicht hebben
in het medicijngebruik, en ook tevens de gegevens van de naaste familie. Met deze kaart
hebben hulpdiensten de belangrijkste gegevens in geval van nood. De verspreiding zou
kunnen met de Moerdijkse bode, die alle huishoudens in de gemeente bereikt.

Het antwoord op bovengestelde vraag luidt:

Wij danken u voor deze waardevolle suggestie. Gezien het feit dat we deze (vaak kwetsbare) doelgroep niet uit het oog mogen verliezen, is het goed om naast alle technische
mogelijkheden die er zijn ook dit papieren hulpmiddel te verspreiden. Dit is ook in lijn met
de meterkastkaart "Veiligheid" welke we in de zomer van 2016 huis aan huis hebben
verspreid. Conform uw suggestie hebben we de "in geval van noodkaart" inmiddels
opgevraagd en zullen we deze in de maand november huis aan huis laten verspreiden.
Naast het feit dat dit voor m.n. ouderen uitkomst zal bieden, heeft de kaart ook attentiewaarde voor alle inwoners. Naast de kaart zullen we daarom vermelden, welke elektronische mogelijkheden er zijn om deze cruciale informatie snel beschikbaar te stellen
aan hulpdiensten.

Met vriendelijke groet,

wethouders van Moerdijk,
de burgemeester,

Burgemeester
de
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P.A.M. van Bavel
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