
Motie 05
Datum indiening 12 juni 2022
Registratienummer
Volgnummer
Status

Onderwerp Nu smeren voor later 
De raad van de gemeente Dijk en Waard in vergadering bijeen op  12 juli behandelen 
agendapunt .. met als onderwerp de kadernota 2022…

Constaterende en overwegende dat:
• Naast genieten van de zon kunnen mensen ook te maken krijgen met teveel UV-straling 

hetgeen op korte termijn een verbrande en pijnlijke huid kan veroorzaken;
• Dit bij jonge kinderen nog sneller gaat; 
• Op lange termijn huidveroudering en huidkanker het gevolg kunnen zijn;
• Huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland is;
• Volgens het KWF in 2021 82.800 mensen te horen hebben gekregen dat zij huidkanker 

hebben en in 2020 961 mensen zijn overleden aan huidkanker;
• Preventie en dus het voorkomen van verbranding, pijnlijke huid en verdere gevolgen 

eenvoudig kan worden gedaan door middel van beschermende kleding, hoofddeksels en 
niet te lang in de zon verblijven met onbedekte huid;

• De belangrijkste manier van preventie het smeren van een anti- zonnebrandmiddel is, die 
bescherming biedt tegen diverse UV stralingen en voorkomt dat daardoor de huid 
verbrandt;

• Er veel jeugd en volwassenen, die in de buitenlucht sporten, activiteiten verrichten of op 
een andere manier langdurig buiten verblijven, dit vaak onbeschermd tegen de zon doen;

• Er initiatieven zijn, zoals de lokale Stichting Veilig buiten in de zon, die zich ten doel 
hebben gesteld zoveel mogelijk buitenplaatsen in Nederland te voorzien van beschikbare 
zonnebrand bescherming, door middel van een volledig geautomatiseerde oersterke 
dispenser;

• Zij met een quickscan in Dijk en Waard, 100 dispensers verwachten nodig te hebben voor 
de buitenlocaties, die er voor zorgen dat er al snel preventief gesmeerd kan worden. De 
plaatsingskosten ca € 37.500,- in totaal zijn;

• Gemeente Dijk en Waard actief kan bijdragen aan het gezond houden van de inwoners, 
door het beschikbaar maken van anti-zonnebrandmiddel dispensers op buitenlocaties, 
tegen een lage investering. 

Verzoekt het college op:
1. het mogelijk te maken voor verenigingen, instellingen en organisaties met openbare 

buitenlocaties om te kunnen beschikken over een of meerdere gratis dispenser(s) voor 
anti zonnebrandmiddel. 

2. hiervoor op zo kort mogelijke termijn een externe partij uit te zoeken, die dit kan 
realiseren.

3. alvorens de raad een budget beschikbaar stelt, een goede kostenraming te maken.
4. deze terug te koppelen en ter goedkeuring aan te bieden aan de raad. 
5. bij het maken van de kostenraming een bedrag van € 37.500,-, zoals vermeld in de 

QuickScan, als uitgangspunt te nemen. 
6. het budget beschikbaar te stellen uit het overschot uit de meicirculaire 2022.

En gaat over tot de orde van de dag,
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