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Disclaimer
Deze presentatie is gebaseerd op de informatie uit de
Wmo Verordening , de Nadere Regels en van de website;
Deze presentatie is algemeen geformuleerd. Uw eigen
situatie kan heel anders zijn en andere oplossingen vragen
Neem bij vragen en informatie en beslissingen over uw
eigen specifieke situaties altijd eerst contact op met de
Wmo helpdesk of Sociaal Loket
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Opbouw presentatie
Doel Wmo
Uitleg Woningaanpassingen
Afwegingskaders
Eigen bijdrage/Pgb
Meer informatie?

Doel Wmo
Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
De gemeente geeft ondersteuning via de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
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2 Manieren om zo lang mogelijk
zelfstandig thuis te blijven wonen
1. Aanpassen van de huidige woning of deze comfortabeler
maken met behulp van nieuwe technologieën
2. Tijdig verhuizen naar een woning die past bij een volgende
levensfase.

Oplossingen en aanpassingen van de
woning zijn zeer divers
drempels verwijderen
bredere deuren
lichtschakelaars op zithoogte
de keuken aanpassen
een badlift of douchestoel
een toiletverhoger
elektrische deuropener
lichtflitsbel
domotica
andere indeling van het huis
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Hoe krijgt men woningaanpassingen?
Zelf aanschaffen en laten aanpassen

-

….en veel andere mogelijkheden

Via de gemeente?

Aanvragen woningaanpassingen Wmo
Advies bij Sociaal Loket
020 - 255 2916
Locaties: elk stadsloket en spreekuren in de wijken
Aanvragen via Wmo Helpdesk

0800 - 0643

Kleine aanpassingen (soms) via woningbouwvereniging
Voor maatwerkaanpassingen is altijd een indicatie nodig
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Afwegingskader gemeente Wmo

Eigen kracht
• zelf oplossen
• gebruikelijke
hulp
• sociale
omgeving

Voorliggende
wetgeving

Algemeen
gebruikelijke
voorziening

Algemene
voorziening

Maatwerk
voorziening

Afweging: aanpassen vs. verhuizen
Aanpassingen moeten de woning langdurig geschikt maken

-

“Primaatgrens”
Woningaanpassingen tot € 6.100,- inclusief BTW.
Daarboven heeft verhuizen de voorkeur
Afwijking van het primaat is altijd individuele afweging
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Financiële tegemoetkoming
meerkosten verhuizen
Als u moet verhuizen vanwege uw gezondheid, kunt in
sommige gevallen een tegemoetkoming in de verhuis- en
inrichtingskosten krijgen.
De vergoeding is per 1 januari 2017 € 2.347
Een beschikking voor een Verhuiskostenvergoeding vanuit de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vier jaar geldig.
Het is belangrijk dat u dit aanvraagt voordat u gaat verhuizen

Algemeen gebruikelijke voorzieningen
Algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn in principe voor
iedereen beschikbaar, of u nu wel of geen beperking heeft.
Voorbeelden:
Losse ‘standaard’ douchestoel
Losse ‘standaard’ toiletstoel
Beugels
Kranen
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Kleine woningaanpassingen
Vanaf 2015 worden een aantal ‘kleine woningaanpassingen’
niet meer vergoed vanuit de Wmo.
Kleine woningaanpassingen zijn namelijk vaak algemeen
gebruikelijk.
De bewoner betaalt dus zelf de kosten voor:
Beugels in toilet en douche
Een verhoogde toiletpot
Een losse douchestoel

Algemene voorzieningen
Dit zijn vrij toegankelijke voorzieningen:
Er hoeft hiervoor niet eerst een onderzoek gedaan te
worden naar de behoeften, persoonskenmerken en
mogelijkheden van de gebruiker
Voorbeelden
Douchezitje aan de muur
Drempels verwijderen
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Zonder indicatie: makkelijker aanvragen
Drempels verwijderen
- Een bewoner kan dit direct bij de eigen woningbouwvereniging
of maatschappelijk dienstverlener (madi) aanvragen.
- Hiervoor is geen indicatie nodig.
- Geen eigen bijdrage
Kijk voor een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening
in de buurt op www.amsterdam.nl/wijkzorg

Voorliggende voorzieningen
De gemeente zal altijd kijken of er niet een andere instantie of
persoon is die de voorziening kan betalen.
Voorbeelden zijn voorzieningen die door Wlz, de Zorgverzekering
of het UWV worden gefinancierd.
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Maatwerkvoorzieningen
Deze voorzieningen zijn op de behoeften,
persoonskenmerken en mogelijkheden van de persoon
afgestemd
Voorbeelden:
- Grotere woonruimteaanpassingen in keuken, toegang,
badkamer, etc.
- Trapliften, Tilliften, Plafondliften

Uitgangspunten
maatwerkvoorzieningen
Gericht op de persoon met beperkingen
Goedkoopst adequaat
Noodzakelijk
Niet voorzienbaar
Eigen bijdrage bij maatwerkvoorzieningen
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Voor maatwerk is altijd een indicatie
nodig
Advies bij Sociaal Loket
Aanvraag bij Wmo-helpdesk
Indicatie via Indicatieadviesbureau Amsterdam
Levering via gecontracteerde aanbieders
Levering via PGB mogelijk
Eigen bijdrage via CAK

Indicatieadvies woonruimteaanpassingen
Er wordt een integraal indicatieadvies opgesteld, waarbij de
gehele woonsituatie en persoonlijke omstandigheden in beeld
worden gebracht, denk aan:
Bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar maken van de woning
Beperkingen van de aanvrager
Bouwtechnische aspecten
Zijn er meerdere woonruimteaanpassingen noodzakelijk?
Bijv. naast traplift, ook in de badkamer of de keuken?
Wordt de woning langdurig geschikt met de aanpassing?
etc.
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Trapliften
Trapliften zijn altijd maatwerk, er is altijd een indicatieadvies
nodig:
Algemeen principe is momenteel 1 lift /1e etage, vanwege:
- Relatief hoge kosten (vaak hoger dan primaatgrens € 6.100)
- Praktisch, functioneel en veilig
Afwijking van de primaatgrens is áltijd een individuele afweging

Eigen bijdrage
U betaalt eigen bijdrage op basis van de tarievenlijst per
soort traplift (prijs bij hergebruik en nieuwe liften).
Bij woningaanpassingen betaalt u een eigen bijdrage over
de werkelijke kosten
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Hoogte eigen bijdrage
De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van;
Inkomen
Eigen vermogen
Samenstelling huishouden
Leeftijd
Zorggebruik
Gemeente

Geen eigen bijdrage bij
Kinderen onder de 18 jaar
Verhuiskosten
Meerkostenvergoedingen
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Betaling van eigen bijdrage
Bijdragen worden geïnd door het CAK, per periode van 4
weken.
CAK bepaalt maximaal periodebedrag per cliënt
CAK houdt rekening met andere eigen bijdragen
https://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/zorgbetalen/eigen-bijdrage/

Voorwaarden Pgb (bij
woonruimteaanpassingen)
U hebt een indicatie van het Indicatieadviesbureau
Amsterdam
U bent 18 jaar of ouder
Uw medische situatie zal binnen vijf jaar niet ingrijpend
veranderen.
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Meer over Pgb
Hoogte Pgb woningaanpassingen is gebaseerd op de offerte
van de aannemer. Als de gemeente die offerte goedkeurt, is dit
meestal het Pgb-bedrag dat u krijgt, maar nooit meer dan €
6.100,-.
Bij Woonruimteaanpassingen hanteert de gemeente
normbedragen, in lijn met de marktprijzen.
(Meer informatie via de Wmo Helpdesk).
U moet zelf de eventuele meerkosten betalen.
Eerst wordt indicatie gesteld, daarna wordt gekeken naar Pgb

Meer informatie over Pgb?
Om een Pgb voor een hulpmiddel of woonruimteaanpassing
aan te vragen, belt u de gemeente, Wmo Helpdesk (0800
0643).
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Overlijden/verhuizen
Na het doorgeven stopt in principe de voorziening
De woonvoorziening/aanpassing kan niet meeverhuizen
Trapliften worden ingenomen voor hergebruik
Bij een nieuwe woning wordt de situatie opnieuw bekeken
Partners kunnen de voorziening soms overnemen, maar
dan wel op basis van een indicatie en met doorbetalen
eigen bijdrage
Let op: neem in deze gevallen altijd contact op met de
Wmo Helpdesk 0800 0643 zij geven u informatie en
beantwoorden uw vragen

Praktische vragen? Op deze website
kan je ook een zoekterm invoeren:
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?categoryid=%7
bCDD21F97-4168-43FF-BFC8-35A8BBF695B7%7d
Zoektermen:
Aanpassingen aan uw woning
Traplift
Sociaal Loket
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Checken welke voorzieningen via de
Wmo?
Zie https://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/wmo/welkevoorzieningen/
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