Wordt het vanwege uw handicap of ziekte steeds moeilijker om uw woning op een normale manier te gebruiken? Dan is een mogelijke oplossing voor u wellicht een woonvoorziening via de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Bij het Zorgloket kunt u aangeven tegen welke problemen u in uw woning aanloopt.
Tijdens een huisbezoek kijkt een Wmo-consulent samen met u welke mogelijke oplossingen er voor uw
situatie zijn. Tijdens dit gesprek kijkt de consulent altijd eerst naar wat uw eigen mogelijkheden zijn. Hierbij
speelt onder andere uw eigen kracht, uw sociale netwerk en uw inkomen een rol. In deze folder leggen we
enkele belangrijke aspecten en voorwaarden van woonvoorzieningen uit.

Een woonvoorziening aanvragen

U komt voor een woonvoorziening in aanmerking wanneer u beperkingen ondervindt die het normale
gebruik van uw woning belemmeren. Deze belemmeringen komen voort uit een ziekte, handicap, psychische
en/of psychosociale problemen. In alle gevallen geldt dat dit medisch vastgesteld moet zijn. U vraagt een
woonvoorziening aan door een Wmo aanvraagformulier in te vullen.

Twee soorten woonvoorzieningen

Er zijn twee soorten woonvoorzieningen:
Niet bouwkundige of niet woontechnische woonvoorzieningen
Dit zijn voorzieningen als een losse douchestoel, toiletstoel of een badlift. Hiervoor hoeft de woning niet
aangepast te worden.
Bouwkundige of woontechnische woonvoorziening
Bij een bouwkundige voorziening moet de woning daadwerkelijk aangepast worden. Een voorbeeld is het aanbrengen van een anti-slipvloer in de badkamer.
De gemeente Waalwijk verstrekt altijd de goedkoopst adequate
voorziening.

Algemeen gebruikelijk

Voorzieningen die u in reguliere winkels kunt kopen, zoals
bijvoorbeeld de bouwmarkt, kunt u niet aanvragen bij de gemeente. Deze noemen we ook wel ‘algemeen gebruikelijk’.
U kunt daarbij denken aan eenvoudige beugels, éénhendel
mengkranen en verhoogde toiletpotten.

Verhuizen

Wanneer de kosten van een woningaanpassing hoger zijn
dan € 5.000,-, vergoedt de gemeente Waalwijk dit niet.
De gemeente geeft er dan de voorkeur aan dat u naar een
aangepaste woning verhuist. Als u op verzoek van de gemeente naar een aangepaste woning gaat verhuizen komt
u mogelijk in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming.
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Woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen

U krijgt daarnaast voor een periode van maximaal zes maanden de beschikking over een ‘Wmo verhuisadvies’. Hiermee krijgt u bij woningcorporaties binnen de gemeente voorrang op bepaalde aangepaste
woningen.

Wanneer de verhuizing bij uw levensfase hoort
U komt niet altijd in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding en een Wmo verhuisindicatie. Dit is
het geval wanneer uw beperkingen voortkomen uit het ouder worden. Wanneer u bijvoorbeeld een traplift
aanvraagt, omdat u door ouderdom niet meer zo goed de trap op komt, compenseert de gemeente u niet.
Verhuizing hoort dan bij uw levensfase.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een woonvoorziening gelden de volgende voorwaarden:
• U woont in de gemeente Waalwijk.
• Een woningaanpassing moet altijd vooraf worden aangevraagd en mag pas worden uitgevoerd als de
gemeente schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Zorg in natura of persoonsgebonden budget

Bij het aanvragen van een woonvoorziening of een woningaanpassing kunt u in een aantal gevallen kiezen
voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is afhankelijk van uw situatie: of u eigenaar
of huurder van een woning bent. U kunt uw specifieke situatie overleggen met de Wmo consulent van het
Zorgloket. Meer informatie over de verschillen tussen zorg in natura en een PGB vindt u in de folder
Persoonsgebonden budget.

Eigen bijdrage

Wanneer u een woonvoorziening krijgt toegekend, betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt
berekend, opgelegd en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage heeft altijd
een maximum. Het CAK berekent een maximale eigen bijdrage die u iedere vier weken betaalt. Zij kijken
hierbij naar uw gezinssamenstelling, leeftijd en inkomen. Het CAK houdt rekening met de eigen bijdrage die
u reeds betaalt voor andere Wmo en AWBZ voorzieningen. Een eigen bijdrage voor een woonvoorziening
betaalt u altijd: of u nu kiest voor een voorziening in natura of kiest om de voorziening zelf aan te schaffen
door middel van een PGB.
De eigen bijdrage geldt voor de voorziening die aan u is verstrekt, ongeacht of deze in huur, bruikleen of in
de vorm van een persoonsgebonden budget is gegeven. Voor een voorziening die de gemeente u in bruikleen verstrekt, geldt dat u een eigen bijdrage betaalt zo lang u het middel hebt. U betaalt nooit meer dan de
kostprijs van de voorziening. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op www.waalwijk.nl/zorgloket of
via uw Wmo consulent.

Contact met het Zorgloket

Heeft u naar aanleiding van het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met het
Zorgloket van de gemeente Waalwijk.
Telefoon: 			 0416 683 456 (van maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur)
E-mail : 			 zorgloket@waalwijk.nl
Website: 			www.waalwijk.nl/zorgloket
Bezoekadres:
Stadhuis gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6, Waalwijk.
					De bezoekersingang vindt u aan de Winterdijk.

Openingstijden balie Zorgloket
Maandag, woensdag en vrijdag
09.00 – 17.00 uur
Dinsdag en donderdag
09.00 – 13.00 uur
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