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Aanvullende Informatie over Woonvoorzieningen  

n.a.v. vragen op bijeenkomst over Wonen 30 mei 2015 
  

30 mei bleek er door diverse mensen tegenstrijdige informatie gevonden te zijn op 

de sites van de gemeente over de eigen bijdrage van woonvoorzieningen. 

Woonvoorzieningen die je nodig kan hebben om in je eigen woning te kunnen 

blijven wonen. 

Wij beloofden op 12 december terug te komen op het onderwerp.  

Hieronder is aanvullende informatie over woonvoorzieningen en de eigen bijdrage te 

vinden. 

 

Bij navraag bij Cliëntenbelang* kregen wij onderstaande informatie over het betalen 

van een eigen bijdrage voor voorzieningen die de gemeente uitvoert (pagina 2) en 

eigen bijdrage als je een PGB (persoonsgebonden budget) hebt (pagina 3).  

Verder is via onderstaande link veel te lezen over het berekenen van de eigen 

bijdrage:  

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid={45681D8C-A5C6-4016-

ABB1-216875A5BC8B}  

 

Op pagina 3 staan ook telefoonnummers van professionals waar je advies of hulp 

kunt vragen. 

 

NB: Wij kiezen in de tekst voor het gebruiken van de term woonvoorziening. 

Op diverse sites kun je ook de termen woningaanpassing of woonruimteaanpassing 

vinden. 

 

Werkgroep Wonen Stadsdorp Rivierenbuurt 

 

 

*F. Ouariachi, senior beleidsmedewerker WMO Cliëntenbelang Amsterdam. 

Cliëntenbelang heeft overigens bij de gemeente aangedrongen op een heroverweging van de 

uitgangspunten van het eigen bijdrage beleid. Zie verder: 

http://www.clientenbelangamsterdam.nl/?s_page_id=6732 
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Eigen bijdragen voor voorzieningen (waaronder Woonvoorzieningen) uit de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning als de gemeente die uitvoert (de 

gemeente noemt dat ‘in natura’) 

 

 Amsterdammers betalen een eigen bijdrage over werkelijke kosten 

(factuurbedrag).  

 Amsterdammers betalen elke vier weken hun maximale 

(inkomensafhankelijke) eigen bijdrage totdat het factuurbedrag is voldaan.   

 Voor veel mensen betekent dit dat zij uiteindelijk de voorziening volledig 

zelf betalen (zie het rekenvoorbeeld onder Hoe lang met je betalen? ). 

 De woonvoorziening wordt in principe niet verwijderd. Maar is eigendom van 

de woningeigenaar (woningcorporatie en in sommige gevallen dus van de 

klant als deze eigenaar van het huis is).  

 Enkele voorzieningen zijn in bruikleen, zoals een traplift, plafondlift of een 

automatische deuropener. Deze blijven eigendom van de Gemeente 

Amsterdam. De gemeente blijft verantwoordelijk voor service & onderhoud. 

Het onderhoud van een traplift, plafondlift en automatische deuropener is 

vaak kostbaar vandaar dat ervoor gekozen is dat Gemeente Amsterdam gratis 

Service & Onderhoud uitvoert. 

 De (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage geldt voor zowel de 

woonvoorziening die eigendom wordt van de wooneigenaar, als voor de 

voorziening die in bruikleen is van de gemeente.  

 Hoe lang moet je betalen ? Dit is per individu afhankelijk van a) de 

vastgestelde maximale eigen bijdrage en b) het bedrag van de factuur.  

Stel je krijgt een woonvoorziening die €3000, kost.  

o Klant 1 betaalt de minimale eigen bijdrage van €13,- per 4 weken en 

maakt vijf jaar gebruik van de aanpassing. De totaal betaalde eigen 

bijdrage is dan 13x13 = €169,- per jaar.  

o Klant 2 heeft een hoger inkomen en betaalt €100,- eigen bijdrage per 

4 weken. Deze cliënt betaalt maximaal 30 maanden eigen bijdrage, 

ook al maakt hij langer gebruik van de voorziening.  
 

Let op: Als je ook andere voorzieningen uit de WMO hebt is het goed te weten dat 

het betalen van de bijdrage voor een woonvoorziening ‘voor gaat’ op de andere 

eigen bijdragen Wmo. Je betaalt dus éérst je woonvoorziening af.  Daarna ga je de 

eigen bijdrage betalen voor eventuele overige voorzieningen (huishoudelijk hulp, 

vervoersvoorzieningen e.d.). Elke Amsterdammer betaalt nooit meer dan een 

maximale eigen bijdrage ongeacht het aantal voorzieningen, minder kan wel.  
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Eigen bijdragen voor voorzieningen (waaronder Woonvoorzieningen) uit de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning als je een persoonsgebonden budget 

(PGB) hebt voor een woonvoorziening 

 

Wil je meer te zeggen hebben over de uitvoering van voorzieningen, dan kan een 

PGB een alternatief zijn. In het kort komt het hierop neer: bij een PGB regel je alles 

zelf. De aanvraag van een PGB wordt op doelmatigheid getoetst, de aanvrager wordt 

op bekwaamheid en motivatie voor de keuze van een PGB getoetst.  

Let op! Een PGB kan maar onder bepaalde voorwaarden aangevraagd worden en 

nooit achteraf als je al een voorziening hebt laten uitvoeren. Vraag dus vooraf 

advies. 

Als je goedkeuring hebt voor een PGB voor een woonvoorziening kun je offertes 

aanvragen. De offertes moeten ter goedkeuring worden aangeboden bij de 

controlerende instantie die de gemeente heeft aangewezen. 

Van goedgekeurde offertes voor woonvoorzieningen wordt het PGB rechtstreeks op 

je rekening gestort. Je kunt de offertes dan zelf voldoen.  

Je betaalt ook dan de voor jou vastgestelde eigen bijdrage van de offerte totdat 

deze is voldaan. Een PGB kan aangevraagd worden via iemand van het 

Wijkzorgnetwerk in de wijk of het Sociaal Loket. 

 

Via onderstaande link is een vergelijking te zien tussen het verloop van aanvragen 

via de gemeente en via een persoonsgebonden budget: 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid={57B1D313-5F41-45FD-

8143-9E802E8FC6C7}    Klik op: Kiezen een voorziening in natura of een 

persoonsgebonden budget dan is de vergelijking te zien. 

Op de website van het CAK staat een rekenmodule om de eigen bijdrage te 

berekenen: http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-12-1-

bereken-uw-eigen-bijdrage 

 

Tot slot een keuze maken. 

Het kan zijn dat je na berekening van de eigen bijdrage tot het besluit komt dat je 

voordeliger zelf de voorziening kunt aanschaffen.  

 

Wil je hulp hebben? 

De Wmo Helpdesk is bereikbaar op het telefoonnummer 0800 0643 (gratis). Van 

maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur. 

Of bel 02014020 of mail loketzorgensamenleven@zuid-amsterdam.nl of bezoek 

medewerkers van het Sociaal Loket in Zuid in het Stadsdeelkantoor Zuid (maandag, 

dinsdag woensdag en vrijdag van 8.30-12.00 uur), of het Dienstencentrum Berlage, 

Lekstraat 13a (maandag 13.30-16.30 uur of woensdag 9.00-12.00 uur).  


