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RAADSINFORMATIE

inzake motie Duidelijkheid/regeling financiële
tegemoetkoming bloedtesten PFOA

Samenvatting
Met deze brief informeren wij uw raad over de regeling financiële
tegemoetkoming bloedtesten PFOA, die wij op verzoek van uw raad hebben
opgesteld en vastgesteld.

Inleiding
In de motie Duidelijkheid van 28 juni 2016 heeft uw raad ons gevraagd om:
DuPont/Chemours aan te spreken op haar verantwoordelijkheid voor
omwonenden;
bloedtesten voor direct omwonenden die dit willen - maar het niet zelf kunnen
bekostigen en niet meedoen in andere onderzoeken - mogelijk te maken;
de uitslagen van deze bloedtesten en de uitslagen van de RIVM-steekproef
tegelijkertijd bekend te maken aan bewoners op een zo kort mogelijke termijn;
uw raad over de planning in tijd en ruimte te informeren na het zomerreces.
Met deze brief informeren wij uw raad over de uitwerking van deze regeling, die
wij op 4 oktober 2016 hebben vastgesteld.

Doelstelling
Met deze brief informeren wij uw raad over de regeling financiële tegemoetkoming
bloedtesten PFOA, die wij op verzoek van uw raad hebben opgesteld en
vastgesteld.

Stand van zaken/de feiten
In de motie Duidelijkheid van 28 juni 2016 heeft uw raad ons gevraagd om
bloedtesten mogelijk te maken voor direct omwonenden die dit willen, maar het
niet zelf kunnen bekostigen en niet meedoen in andere onderzoeken.

In de uitwerking van uw verzoek hebben wij de onderstaande afwegingen
gemaakt.
Wij zijn van mening dat de overheid niet zelf bloedtesten moet gaan aanbieden.
Het college volgt ten aanzien van extra bloedtesten de lijn zoals eerder gemeld in
de raadsinformatiebrief van 21 juni 2016. Daarbij komt dat vanuit de overheid
georganiseerd medisch onderzoek aan allerlei voorwaarden moet voldoen,
waaronder zeer strikte regels voor privacy. Dit maakt de uitvoering van een
dergelijk onderzoek complex en duur.
Met de Dienst Gezondheid & Jeugd en het RIVM is gesproken over de mogelijke
meerwaarde van de uitkomsten van extra bloedtesten bij het steekproefPagina 1/5
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bloedonderzoek. Die meerwaarde is zeer gering, er van uitgaande dat voldoende
mensen reageren op de uitnodiging om mee te doen aan het steekproefbloedonderzoek. In lijn met de tekst van uw motie willen wij bloedtesten dus
mogelijk maken, maar gaan wij geen bloedtesten organiseren. Wij beschikken als
gemeente na afloop ook niet over de uitkomsten van de bloedstesten.
De motie spreekt over direct omwonenden. Dat zou zich kunnen beperken tot de
lichtblauwe contour zoals opgenomen in het RIVM-rapport van maart 2016
(Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden). Dat betreft aan Dordtse zijde
enkel de noordoostelijke hoek van de Merwedepolder en enkele bedrijfswoningen
ten noorden van de Baanhoekweg. In de communicatie hebben wij tot nog toe de
Staart -Oost (oostelijk van de N3) gehanteerd. Dit hebben wij overgenomen in de
regeling. Daarbij hebben wij de regeling niet beperkt tot mensen die nu in dit
gebied wonen. Ook voormalig omwonenden (die nog wel inwoner zijn van
Dordrecht, zie hierna) komen voor de regeling in aanmerking.
Wij hebben geen regeling opgesteld die open staat voor omwonenden in Sliedrecht
en Papendrecht. Het is niet gebruikelijk dat de ene gemeente een financiële
regeling treft voor inwoners van een andere gemeente. Het is aan de betreffende
colleges en reden om hierover te besluiten. In de bestuurlijke contacten hebben wij
de motie Duidelijkheid en de uitwerking daarvan wel besproken, maar uw motie is
door de colleges van Sliedrecht en Papendrecht niet overgenomen en er is voor
zover ons bekend in die gemeenten vooralsnog ook in de raden niet hiertoe
besloten.
De motie Duidelijkheid richt zich op een regeling voor direct omwonenden die een
bloedtest willen maar dit niet zelf kunnen bekostigen. Dit laatste criterium is niet
nader geconcretiseerd. Wij hebben om praktische redenen gezocht naar bestaande
gemeentelijke regelingen en aansluiting gevonden bij de Verordening inzake
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, door uw raad vastgesteld. In deze
verordening wordt kwijtschelding mogelijk gemaakt vanaf 100% van de kosten van
bestaan.

Het aansluiten op deze bestaande regeling voorkomt niet alleen dat een nieuwe
grens voor afbakening van de doelgroep moet worden bedacht, maar maakt het
tevens mogelijk dat de uitvoering heel eenvoudig en zonder rompslomp kan
worden gerealiseerd. In deze opzet hoeven aanvragers geen informatie over de
kosten van bestaan mee te zenden1 en hoeft dit niet te worden gecontroleerd. Het
volstaat om toestemming te vragen om te controleren op het bestand van de
kwijtscheldingen. Uit deze werkwijze volgt de voorwaarde dat de aanvrager wel
inwoner moet zijn van Dordrecht.
Wij hebben aan de regeling de voorwaarde toegevoegd dat er sprake moet zijn
geweest van langdurige mogelijke blootstelling. Langdurig hebben wij gedefinieerd
als een periode van tenminste vijf jaren waarin iemand in de directe omgeving
(Staart -Oost) heeft gewoond. Dat moet bovendien zijn geweest in de periode vóór
2013. In 2012 is immers het gebruik en de emissie van PFOA gestopt. Die vijf jaar
mogelijke blootstelling en het stoppen van de emissie van PFOA in 2012 maakt dat
we een minimumleeftijd van negen jaar hanteren voor de regeling.

1 Een voorbeeld hiervan is het aanvraagformulier voor de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing,

zoals te vinden op de gemeentelijke website.

Pagina 2/5

Datum
Ons kenmerk

4 oktober 2016
SO/1713143

In lijn met uw motie hebben we als voorwaarde bij de regeling opgenomen dat
mensen niet zijn uitgenodigd voor het steekproef -bloedonderzoek en niet via de
werkgever in aanmerking komen of zijn gekomen voor een bloedtest op PFOA.
In de motie vraagt u om de uitslagen van de bloedtesten en het steekproefbloedonderzoek tegelijkertijd bekend te maken aan bewoners en op een zo kort
mogelijke termijn. De deelnemers aan het steekproef -bloedonderzoek krijgen,
indien zij dat wensen, bericht over hun individuele uitslag tegelijkertijd met het
verschijnen van het RIVM-rapport. Dat staat gepland voor april 2017. Wij kiezen er
niet voor om met het laboratorium de afspraak te maken dat uitslagen van
bloedtesten moeten blijven liggen tot april 2017 en niet eerder aan deelnemers
mogen worden gestuurd. In plaats daarvan hanteren we een doorlooptijd voor
aanvragen en bloedafnames van 1 januari tot en met 15 maart 2017. De
doorlooptijd van aanvraag tot uitslag bedraagt naar verwachting vier tot acht
weken.

Bovenstaande uitgangspunten leiden tot de volgende regeling, door ons op
4 oktober 2016 vastgesteld:
Inwoners van Dordrecht:
van negen jaar of ouder,
waarvan het huishouden beschikt over een kwijtschelding van de
afvalstoffenheffing van 2016,
waarvan de gezinsleden waarvoor subsidie wordt aangevraagd in de

periode 1 januari 1970 tot en met 31 december 2012 ten minste vijf jaren
op de Staart -Oost (oostelijk van de N3) hebben gewoond,
die niet zijn uitgenodigd door de Dienst Gezondheid & Jeugd om deel te
nemen aan de steekproef -bloedonderzoek, en

die niet via de werkgever in aanmerking komen of zijn gekomen voor een
bloedtest op PFOA,
kunnen op kosten van de gemeente Dordrecht bij Result Laboratorium in het
Albert Schweitzer ziekenhuis een bloedonderzoek naar PFOA laten afnemen
onder de volgende voorwaarden:
men meldt zich tussen 1 januari 2017 en voor 1 maart 2017 aan via de
website van de gemeente;
de bloedafname wordt voor 15 maart 2017 door Result Laboratorium in het
Albert Schweitzer ziekenhuis uitgevoerd.
Het collegebesluit van 4 oktober 2016 is ter informatie bij deze brief gevoegd.
Voor een praktische werkwijze is een samenwerking overeengekomen met Result
Laboratorium in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Omwonenden kunnen zich
aanmelden via een digitaal formulier op de website van de gemeente (met de balie
van de Stadswinkel als achtervang). Aanvragen worden getoetst. Het besluit wordt
per post toegezonden aan de aanvrager. Indien positief dan wordt een formulier
meegezonden waarmee men zich in het Albert Schweitzer ziekenhuis kan melden
voor bloedafname. De uitslag gaat naar de aanvrager, de rekening gaat naar de
gemeente. De kosten hoeven dus niet vooraf door omwonenden te worden
voorgeschoten.
Wij zullen de aanvragers er op wijzen dat het laten uitvoeren van een
bloedonderzoek een geheel eigen verantwoordelijkheid is van de aanvrager. De
gemeente kan geen nazorg bieden anders dan de informatie die op de websites
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van de gemeente en de DG813 is te vinden. Met vragen over de eigen gezondheid
kunnen mensen terecht bij de huisarts.

Tot slot heeft uw raad in de motie gevraagd Chemours aan te spreken op haar
verantwoordelijkheid voor omwonenden. Wij hebben dat in onze contacten met de
directie van het bedrijf meermalen aan de orde gesteld. Het bedrijf stelt zich
vooralsnog op het standpunt dat een bijdrage niet aan de orde is nu de instanties
het uitvoeren van bloedtesten ontraden. Met de huidige stand van zaken ontbreekt
het ons aan formele gronden om het bedrijf tot een dergelijk onderzoek of een
financiële bijdrage daaraan te dwingen. Wij blijven, in samenwerking met de
andere betrokken overheden, het bedrijf aanspreken op die eigen
verantwoordelijkheid.
De bovenstaande regeling hebben wij op 4 oktober 2016 vastgesteld. Wij blijven
staan achter de lijn zoals wij die in de raadsinformatiebrief van 21 juni 2016 aan
uw raad hebben toegelicht. Wij raden bloedtesten op dit moment af. De redenen
daarvoor zijn dat een uitslag niets zegt over het verleden, er geen verband is te
leggen met mogelijke gezondheidseffecten en er geen behandeling mogelijk is. Op
basis van de uitkomsten van het steekproef bloedonderzoek, het
literatuuronderzoek naar gezondheidseffecten van blootstelling aan PFOA en het
onderzoek naar emissiegegevens kan opnieuw een afweging worden gemaakt over
het uitvoeren van nader onderzoek.
Wij weten evenwel dat er een groep omwonenden is die op eigen initiatief en voor
eigen rekening bloedonderzoek heeft laten uitvoeren. Uw raad heeft gevraagd om
een regeling te treffen voor mensen die dit wel willen maar niet zelf kunnen
bekostigen. Wij beschouwen deze regeling als een financiële vangnetregeling.

Kosten en dekking
De Stadswinkel kan de regeling voorbereiden en uitvoeren. Uitgaande van
200 aanvragen/deelnemers bedragen deze kosten ruim C 6.000,00. Met Result
Laboratorium is een tarief afgesproken van C 82,00 per bloedafname. Voor
200 testen bedragen die kosten dan C 16.400,00.
De kosten worden vrijwel geheel in 2017 gemaakt. De kosten, in totaal circa
C 23.000,00 op basis van 200 aanvragen/deelnemers, worden ten laste gebracht
van het programma "Milieu en Duurzaamheid". Hierbij is vooralsnog onzeker in
welke mate mensen van de regeling gebruik zullen maken en hoe hoog de
daarmee samenhangende kosten uiteindelijk zullen zijn. Mochten de kosten in
2017 substantieel worden dan zullen we u daarover informeren na afloop van de
regeling en dit melden bij de bestuursrapportage 2017.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid
Bewoners van de Staart -Oost zullen in de loop van oktober per brief over de
regeling worden geïnformeerd. Daarnaast zullen wij de regeling bekend maken op
de gemeentepagina. Op korte termijn zal de regeling met de wijkvereniging
Merwede polder worden besproken.
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Tijdspad, vervolg en evaluatie
Wij zullen u na afloop van de regeling informeren over de deelname en kosten van
de regeling.
Bijlagen
Collegebesluit 4 oktober 2016 inzake regeling financiële tegemoetkoming
bloedtesten PFOA

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van Burgemeester en ~houders
de secretaris

M.M. van der Kraan
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