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Op grond van artikel 4:81, lid 1 Algemene wet bestuursrecht kan het Drechtstedenbestuur 
beleidsregels vaststellen voor het bereiken van de resultaten op het gebied van maatschappelijke 
ondersteuning: 
“1. Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toekomende of 
onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid.” 
In de beleidsregels geeft het Drechtstedenbestuur uitwerking aan vigerende wet- en regelgeving ten 
behoeve van het nemen van beslissingen. Na vaststelling van de beleidsregels kan hiernaar in 
beschikkingen eenvoudig worden verwezen. Bij gewijzigd beleid kan het Drechtstedenbestuur de 
beleidsregels aanpassen. 
 
De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden is op 4 december 2012 
door de Drechtraad vastgesteld. Vervolgens heeft het Drechtstedenbestuur op 20 december  2012 de 
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden en het Besluit maatschappelijke 
ondersteuning Drechtsteden, met daarin vastgelegd de hoogte van alle bedragen,  vastgesteld.  
 
Ingangsdatum van verordening, besluit en beleidsregels is 1 januari 2013. 
 
Bij het opstellen van de beleidsregels zijn de modelbepalingen van de VNG als uitgangspunt 
genomen. Hierdoor wordt aansluiting bij implementatie van De Kanteling, waarop eveneens de nieuwe 
Verordening is gebaseerd, het beste gewaarborgd.  
 
. 
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HOOFDSTUK 1: HOE TE KOMEN TOT DE TE BEREIKEN RESULTATEN 
 
Inleiding 
Deze nieuwe beleidsregels vormen met de nieuwe verordening een trendbreuk met de oude regels, 
zoals die gehanteerd werden onder de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en sinds 2007 onder 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Was onder de Wvg sprake van een zorgplicht en 
tamelijk nauwkeurig omschreven voorzieningen, de compensatieplicht van de Wmo vraagt om een 
andere aanpak. Die andere werkwijze heeft de VNG samen met CG-Raad en CSO ontwikkeld. 
Kernbegrippen zijn nu het leveren van maatwerk, uitgaan van te bereiken resultaten en eigen 
verantwoordelijkheid. Tijdens het gesprek voorafgaand aan een eventuele aanvraag voor individuele 
voorzieningen, komt eerst het resultaat dat bereikt moet worden aan de orde, daarna passeren de 
verschillende oplossingen de revue. Omdat maatwerk nodig is, vindt een uitgebreid gesprek plaats ter 
verkenning van de mogelijkheden, ook de eigen mogelijkheden en die van het netwerk van de klant. 
 
In de allereerste richtingbepalende uitspraak van 10 december 2008 heeft de Centrale Raad van 
Beroep helder uiteengezet hoe zij aankijkt tegen de compensatieplicht en wat van de gemeente bij de 
uitvoering mag worden verwacht. Kenmerkend daarbij is de grote invloed van de persoonskenmerken 
en behoeften van de aanvrager op het gemeentelijk onderzoek. De latere jurisprudentie laat 
voortdurend zien dat gemeenten te weinig onderzoek doen naar  persoonskenmerken en behoeften 
van belanghebbenden, waardoor zij er geen of onvoldoende kennis van hebben en er dan ook niet of 
te weinig rekening mee houden. 
 
Art. 4 van de Wmo geeft allereerst aan op welke terreinen resultaten bereikt dienen te worden. 
Daarnaast geeft dit artikel aan dat het in de Wmo gaat om maatwerk. Daar was onder de Wvg veel 
minder sprake van. De nadruk ligt nu veel meer op zorgvuldig onderzoek van het individuele geval. 
En ook al is het eindresultaat gelijk aan dat wat het onder de Wvg geweest zou zijn: de onderbouwing 
en motivering moeten er geheel anders uit zien. En aan die onderbouwing toetst de rechter het 
besluit. 
 
Eigen verantwoordelijkheid 
De Wmo is uitsluitend bedoeld om mogelijkheden te bieden door middel van voorzieningen als het niet 
in iemands eigen vermogen ligt het probleem op te lossen. Deze eigen verantwoordelijkheid komt 
tijdens het gesprek met de belanghebbende aan de orde. 
 
Eigen verantwoordelijkheid betekent bijvoorbeeld de aanschaf en het gebruik van zoveel mogelijk 
strijkvrije kleding om onnodig beroep op een hulp te voorkomen. Ook nieuwe technische 
mogelijkheden kunnen hierbij worden betrokken. 
 
Via algemene voorlichting kunnen inwoners worden geïnformeerd over hun eigen 
verantwoordelijkheid voor het tijdig nemen van maatregelen, die leiden tot zelfredzaamheid en 
participatie, bijvoorbeeld bij het organiseren van zorg, het aanschaffen van kleding en het geschikt 
maken en houden van hun woningen. 
 
‘De Kanteling’ is geen statisch gebeuren. Onder invloed van de praktijk ontstaat nieuwe jurisprudentie 
en die zal weer zijn plaats moeten krijgen in - met name - de beleidsregels. Bij de beoordeling van 
geschillen is het ook de rechter die toetst of de gemeente de eigen regels, zoals neergelegd in 
verordening en beleidsregels wel correct heeft gehanteerd. 
De beleidsregels volgen de verordening ten aanzien van de volgorde van de te behandelen 
onderdelen. Dat betekent dat de te bereiken resultaten uitgangspunt zijn en gestart wordt met het 
gesprek. 
 
De beleidsregels bevorderen dat de doelstellingen van de compensatieplicht, zoals die door de 
wetgever in de Wmo zijn geformuleerd en nader zijn vastgelegd in de verordening, te weten 
zelfredzaamheid en participatie door inwoners met beperkingen, ook daadwerkelijk worden 
gerealiseerd. Een goed gesprek, heldere resultaten en oplossingen op maat zijn daartoe nodig.  
 
Het Gesprek 
Tijdens het gesprek komen aan de orde de persoonskenmerken van een belanghebbende, de aard 
van zijn beperkingen en de daarvoor te kiezen oplossingen.  
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Als tegelijk met het optreden van de beperking, een oplossing van problemen al aanwezig is in die zin 
dat deze feitelijk al jaren behoort tot iemands normale levenspatroon, is het oordeel in zijn 
algemeenheid dat er geen compensatie nodig is. Dit is uiteraard anders als aangetoond kan worden 
dat er zodanige wijzigingen zijn dat het niet meer mogelijk is deze hulp zelf te organiseren. 
 
Bij het bespreken van de aard van de beperkingen wordt de International Classification of Functions, 
Dissabilities and Health gehanteerd, o.a. als gezamenlijk begrippenkader. De ICF is een classificatie 
van het menselijk functioneren. De classificatie is systematisch geordend in gezondheidsdomeinen en 
met de gezondheid verband houdende domeinen. Op elk niveau zijn de domeinen verder 
gegroepeerd op grond van gemeenschappelijke kenmerken en in een zinvolle ordening geplaatst. 
Door toepassing hiervan ontstaat een gemeenschappelijk kader voor alle betrokken professionals, die 
getraind zijn in de toepassing er van. Concreet betekent het dat in het gesprek wordt aangegeven om 
welke stoornissen (functiebeperkingen) het bij de belanghebbende gaat en wat deze betekenen bij 
activiteiten en participatie. Het is immers op dit niveau dat compensatie op basis van de Wmo plaats 
zal moeten vinden. 
 
Bij het bespreken van mogelijke oplossingen om de beperkingen te compenseren, wordt beoordeeld 
of in het gesprek alle voorliggende en algemeen gebruikelijke voorzieningen meegenomen zijn. 
Daarna wordt beoordeeld of er andere eigen mogelijkheden zijn. En ten slotte wordt beoordeeld of er 
sprake is van gebruikelijke ondersteuning.  
Gebruikelijke ondersteuning is een geobjectiveerd begrip van wat personen, die een leefeenheid 
vormen en een gezamenlijke huishouding voeren, geacht worden te doen. Onder gebruikelijke 
ondersteuning wordt verstaan de normale, dagelijkse ondersteuning die partners of ouders en 
inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden, omdat ze als leefeenheid een 
gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor 
het functioneren van dat huishouden. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de leeftijd. Van huisgenoten van 23 jaar en ouder wordt 
verwacht dat zij alle huishoudelijke taken overnemen, die de belanghebbende niet kan verrichten, ook 
als zij een volledige baan hebben. Alleen bij daadwerkelijke afwezigheid van de huisgenoot 
gedurende een aantal dagen en nachten kunnen de niet-uitstelbare taken worden overgenomen.  
In het Protocol indicatiestelling Huishoudelijke ondersteuning Wmo Drechtsteden (april 2012) is één 
en ander nader uitgewerkt. 
 
Als al het voorafgaande niet heeft geleid tot een oplossing van het probleem, zal het 
Drechtstedenbestuur compenseren in de vorm van een individuele voorziening en kan daarvoor door 
of namens de belanghebbende een aanvraag worden ingediend. Op dat moment worden de mogelijke 
financiële consequenties eveneens besproken, zoals de eventuele eigen bijdrage of het eigen aandeel 
en indien van toepassing het hanteren van afschrijftermijnen bij bepaalde voorzieningen. Het hanteren 
van een afschrijftermijn heeft met name financiële consequenties en biedt slechts een indicatie voor 
de levensduur. Of vernieuwing van een voorziening aan de orde is, hangt af van persoonskenmerken, 
behoeften en mogelijkheden van belanghebbende en niet van de afschrijftermijn. 
 
Hardheidsclausule 
Bij alle beleidsregels geldt dat persoonskenmerken en behoeften het noodzakelijk kunnen maken 
hiervan af te wijken. Dit gebeurt met een stevige onderbouwing onder toepassing van de 
hardheidsclausule. Artikel 29 van de Verordening bepaalt dat het Drechtstedenbestuur in bijzondere 
gevallen ten gunste van de aanvrager kan afwijken van de bepalingen in de Verordening, en dus niet 
van de in de wet zelf genoemde bepalingen als ‘toepassing leidt tot onbillijkheden van overwegende 
aard’. Zo nodig wordt hierbij advies ingewonnen. Dit afwijken kan alleen maar ten gunste, en nooit ten 
nadele van de belanghebbende of de eigenaar van de woonruimte. Bij de woningeigenaar, bijvoor-
beeld een corporatie, kan gedacht worden aan een situatie waar het van belang is dat een 
woonruimte ook langer dan zes maanden leeg staat, omdat bijvoorbeeld bekend is dat een persoon 
met beperkingen voor wie de aangepaste woning uitermate geschikt is, op het punt staat om uit een 
revalidatiecentrum te worden ontslagen. In die gevallen kan het doelmatiger zijn om een langere 
periode een tegemoetkoming in de huurderving te verstrekken. Verder is met nadruk gemeld: in 
bijzondere gevallen. Het gebruik maken van de hardheidsclausule is een uitzondering en geen regel. 
Het Drechtstedenbestuur geeft in verband met precedentwerking dan ook steeds duidelijk aan 
waarom in een bepaalde situatie van de Verordening wordt afgeweken. 
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Nazorg  
Belanghebbenden kunnen bij vragen en opmerkingen over de geboden oplossingen contact opnemen 
met de Sociale Dienst Drechtsteden. In de afspraken, die tussen de SDD en de belanghebbende 
worden gemaakt, wordt vastgelegd dat zij wijzigingen in hun situatie moeten doorgegeven.  
 
Belangen van mantelzorgers 
Het Drechtstedenbestuur houdt rekening met mantelzorgers. Zo kan in geval van dreigende 
overbelasting een individuele voorziening aan de belanghebbende worden toegekend of verruimd. 
Overbelasting moet hierbij wel medisch worden onderbouwd. Deze voorziening kan dan niet – als het 
een persoonsgebonden budget betreft - door de mantelzorger worden ingevuld: het gaat immers om 
diens (dreigende) overbelasting. Het gaat hier om een afgeleid recht. Het Drechtstedenbestuur kan 
ook op voorhand rekening houden met periodes van afwezigheid van de mantelzorger voor vakantie 
of anderszins. 
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HOOFDSTUK 2. BEOORDELING VAN DE TE BEREIKEN RESULTATEN 

Resultaat 1: een schoon en leefbaar huis 
 
Inleiding 
Tot een schoon en leefbaar huis behoort het zwaar en licht huishoudelijk werk, zoals voor 2007 
benoemd onder de AWBZ. Het gaat daarbij concreet om zaken als stofzuigen, schoonmaken van 
badkamer, keuken en toilet, het schoonmaken van vloeren en het overigens schoonhouden van de 
ruimten die onder de compensatieplicht vallen. Deze ruimten zijn die ruimten die - op het niveau 
sociale woningbouw - voor dagelijks gebruik noodzakelijk zijn. Niveau sociale woningbouw betekent 
dat dit niveau als uitgangspunt wordt genomen.  
 
Afwegingskader 
Het gaat om alle activiteiten teneinde het hoofdverblijf schoon en leefbaar te houden:  
 Zijn hiervoor – deels - geschikte voorliggende en algemeen gebruikelijke voorzieningen 

beschikbaar? 
 Zijn er andere mogelijkheden, bijvoorbeeld iemand uit het netwerk of de eigen hulp? 
 Is sprake van gebruikelijke ondersteuning?  
Als al het voorafgaande niet geleid heeft tot een oplossing van het probleem, zal het 
Drechtstedenbestuur compenseren door toekenning van een individuele voorziening huishoudelijke 
ondersteuning. 
 
Normering 
De omvang en aard van de compensatie Huishoudelijke ondersteuning wordt afgestemd op de 
gezinssituatie en de medische of psychosociale situatie van de aanvrager. Huishoudelijke 
ondersteuning wordt geïndiceerd als Huishoudelijke ondersteuning of Huishoudelijke ondersteuning+. 
Huishoudelijke ondersteuning is bedoeld voor het basaal laten functioneren van het huishouden. 
Huishoudelijke ondersteuning+ is aan de orde bij problemen met het voeren van de regie. Beide 
categorieën kunnen zowel tijdelijk als langdurig worden ingezet.  
Bij het bepalen van de omvang is een normering gehanteerd, die gerelateerd is aan het op basaal 
niveau functioneren van het huishouden dat geen overheidsvoorzieningen nodig heeft. Ten slotte 
wordt voor het bepalen van de omvang van de te verstrekken Huishoudelijke ondersteuning rekening 
gehouden met de levering van gebruikelijke ondersteuning.  
 
Het Protocol indicatiestelling Huishoudelijke ondersteuning Wmo Drechtsteden (april 2012) geeft 
nadere uitwerking bij de invulling van Huishoudelijke ondersteuning. Voor het aanbieden van 
huishoudelijke ondersteuning heeft het Drechtstedenbestuur overeenkomsten gesloten met 
aanbieders.  
 
Vorm van de toekenning 
Huishoudelijke ondersteuning wordt door het Drechtstedenbestuur toegekend in natura of in de vorm 
van een persoonsgebonden budget. De hoogte van het persoonsgebonden budget is geregeld in het 
Besluit maatschappelijke ondersteuning artikel 3.3.  
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Resultaat 2: wonen in een geschikt huis 
 
Inleiding 
In de Wmo is in artikel 4 lid 1 geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen resultaten die bereikt 
moeten worden op het huishoudelijke vlak en resultaten voor wat betreft een voor de persoon en zijn 
kenmerken geschikte woning. De term ‘voeren van een huishouden’ geeft daar geen duidelijkheid 
over. Daarbij is er één belangrijke voorwaarde voordat er gecompenseerd kan worden: er moet een 
woning zijn. Als er geen woning is, is het niet de taak van de gemeente om voor een woning te 
zorgen. Iedere Nederlandse burger dient zelf voor een woning te zorgen. Bij de keus van een woning 
wordt uiteraard rekening gehouden met de eigen situatie. Dat betekent ook dat er met bestaande of 
bekende komende beperkingen rekening wordt gehouden door de belanghebbende. Een geschikte 
woning is een woning die iemand normaal kan gebruiken voor algemene dagelijkse 
levensverrichtingen. Hieronder worden bij voorbeeld verstaan eten, slapen en lichaamsreiniging. 
Het gebruiken van een hobby-, werk of recreatieruimte valt hier niet onder. Ook AWBZ-instellingen 
vallen, als voorliggende voorziening, buiten de verantwoordelijkheid van het Drechtstedenbestuur. 
Aandachtspunt hierbij is dat de aanwezige voorzieningen binnen een AWBZ-instelling kunnen 
verschillen, waardoor alsnog gecontroleerd moet worden of hier sprake is van een AWBZ-instelling in 
de zin van het voorgaande (bron hiervoor: CAK, toegelaten instellingen met hun functies).  
 
Afwegingskader 
Het gaat om maatregelen in de vorm van roerende en onroerende voorzieningen om het hoofdverblijf 
geschikt te houden of te maken voor bewoning door belanghebbende:  
 Zijn hiervoor – deels - geschikte voorliggende en algemeen gebruikelijke voorzieningen 

beschikbaar, zoals een verhoogd toilet en handgrepen of beugels? 
 Heeft de belanghebbende en/of de eigenaar van de woning deze deugdelijk onderhouden? 
 Kan belanghebbende het al dan niet met hulp van iemand uit zijn netwerk, zelf regelen?  
 Heeft belanghebbende in het verleden voldoende rekening gehouden met aanwezige of 

toekomstige beperkingen? 
Als al het voorafgaande niet geleid heeft tot een oplossing van het probleem, zal het 
Drechtstedenbestuur compenseren door toekenning van een individuele woonvoorziening. In de 
beschikking worden het adres en eventuele andere kenmerken van de woning, die het betreft, 
vastgelegd.  
 
Individuele woonvoorzieningen 
Bij het bepalen van de woonvoorziening wordt allereerst vastgesteld of er sprake is van een (huur- of 
koop-) woning, een woonboot of een woonwagen (met vaste lig-, respectievelijk staplaats). 
 
Weigeringsgronden 
Geen woonvoorziening wordt toegekend indien de in of aan de woning gebruikte materialen (mede) 
de oorzaak zijn van de ondervonden beperking, zoals bijvoorbeeld een allergie.  
 
Een uitzondering geldt voor belanghebbenden met Astma/COPD en als gevolg daarvan een allergie 
voor huisstofmijt. De woningsanering beperkt zich over het algemeen tot de woonruimten die het 
meeste gebruikt worden. Doorgaans betreft het dan alleen de woonkamer en/of slaapkamer. Wanneer 
het te vervangen artikel is afgeschreven (veelal na circa 8 jaar) wordt er geen voorziening verstrekt. 
Van sanering van meer woonruimten kan sprake zijn, op advies van een (kinder-)arts bij kinderen van 
1 tot 4 jaar.  
Een tweede uitzondering betreft woningsaneringen in verband met rolstoelgebruik en gebruik tillift. Het 
Drechtstedenbestuur kan – na enige tijd – onder voorwaarden en rekening houdend met de 
afschrijftermijn van de te vervangen vloerbedekking (veelal circa 8 jaar) tot sanering besluiten. 
 
Het Drechtstedenbestuur kent evenmin een woonvoorziening toe voor zover deze betrekking heeft op 
een hoger niveau dan het niveau van voorzieningen in de sociale woningbouw. Het uitrustingsniveau 
in de sociale woningbouw is vastgesteld in het Bouwbesluit 2003. Woonvoorzieningen die op dat 
uitrustingsniveau worden verstrekt, zijn in beginsel van voldoende kwaliteit. Duurdere of andere 
voorzieningen hoeven niet te worden verstrekt. Een duidelijke begrenzing dus. 
 
Verhuizen 
Bij het bepalen wat de goedkoopst compenserende oplossing is, zullen alle aspecten worden 
meegewogen, zoals de financiële consequenties van de verhuizing, de termijn waarop een woning 
beschikbaar komt, de argumenten pro en contra verhuizing ten aanzien van de betrokkene en 
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argumenten op basis van eventueel aanwezige mantelzorg. Aan het besluit ligt een zeer zorgvuldige 
afweging van alle argumenten ten grondslag. 
Aan belanghebbenden worden in voorkomende gevallen woningen aangeboden in het gehele 
Drechtstedengebied. Indien binnen de eigen gemeente geschikte woningen beschikbaar en bruikbaar 
zijn, worden ten aanzien van die onderdelen geen individuele  voorzieningen verstrekt (Verordening 
maatschappelijke ondersteuning artikel 10.3 en 10.4). 
 
Indien het resultaat feitelijk niet kan worden bereikt, doordat de belanghebbende aannemelijk maakt 
niet over de (financiële) middelen te beschikken om te verhuizen, verstrekt het Drechtstedenbestuur 
een voorziening voor verhuizing en inrichting in de vorm van een financiële tegemoetkoming. Bij het 
verstrekken houdt het Drechtstedenbestuur rekening met de mate waarin de verhuizing te verwachten 
of te voorspellen was. Bij een te verwachten of voorspelbare verhuizing wordt in principe geen 
verhuis- en inrichtingskostenvergoeding toegekend. 
 
Het Drechtstedenbestuur kan ook aan een persoon zonder beperking een dergelijke financiële 
tegemoetkoming verstrekken indien op deze wijze een aangepaste of geschikte woonruimte vrij komt 
voor een belanghebbende. De financiële tegemoetkoming dient in dit geval ter stimulering van het 
vrijmaken van de woning.  
 
De hoogte van de tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en inrichting is geregeld in het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 artikel 4.1. en 4.2.  
 
Aanpassen  
Kleine woningaanpassingen in de vorm van roerende voorzieningen die in natura worden verstrekt, 
worden in principe in bruikleen geleverd. Kleine woningaanpassingen worden pas vergoed na 
vaststelling dat het geleverde aan de overeengekomen vereisten voldoet.  
 
Bij de noodzaak voor een grote woningaanpassing wordt eerst beoordeeld of het resultaat wonen in 
een geschikt huis, ook te bereiken is door de indeling van de woning te veranderen. Als een inpandige 
aanpassing mogelijk is, zal het Drechtstedenbestuur allereerst die situatie beoordelen, voordat 
uitbreiding van de woning aan de orde komt. 
 
Vervolgens wordt bepaald op basis van concrete mogelijkheden en financieel-economische 
argumenten of een herbruikbare losse woonunit kan worden geplaatst. Hierbij is aandacht voor de 
omgevingsvergunning. 
 
Ten slotte beoordeelt het Drechtstedenbestuur of het resultaat wonen in een geschikt huis te bereiken 
is doordat er een aanbouw wordt geplaatst. In de beoordeling neemt het Drechtstedenbestuur mee of 
de aanbouw kan worden hergebruikt en of met herstel in de oorspronkelijke staat rekening moet 
worden gehouden.  
 
Bij grotere bouwkundige aanpassingen aan de woning werkt het Drechtstedenbestuur altijd eerst met 
een programma van eisen, waarmee meerdere offertes kunnen worden opgevraagd.  
 
Het aanpassen van doelgroepengebouwen gebeurt conform de afspraken zoals die door het 
Drechtstedenbestuur gemaakt zijn of worden met de (toekomstige) eigenaar van deze woningen. 

 
Vorm van de toekenning 
Een woningaanpassing kan door het Drechtstedenbestuur aan de aanvrager/belanghebbende in 
natura en als persoonsgebonden budget worden verstrekt.  
Het persoonsgebonden budget of de financiële tegemoetkoming voor een woningaanpassing is 
maximaal het bedrag van de goedkoopst compenserende voorziening bij verstrekking in natura.  
Zou er in natura een voorziening vanuit het depot verstrekt worden, omdat er een geschikte 
voorziening aanwezig is, dan zal het bedrag van het persoonsgebonden budget op deze 
depotvoorziening worden gebaseerd. Daarbij wordt, indien van toepassing, rekening gehouden met de 
nog resterende afschrijvingsperiode bij het bepalen van de hoogte van het bedrag. 
 
Indien de belanghebbende niet de eigenaar is van de woning, die wordt aangepast, verstrekt het 
Drechtstedenbestuur in natura of in de vorm van een financiële tegemoetkoming. De beschikking 
wordt verstuurd aan de aanvrager/belanghebbende met een afschrift aan de eigenaar. 
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Degene aan wie de financiële tegemoetkoming of het persoonsgebonden budget wordt uitbetaald, 
verklaart terstond na de voltooiing van de werkzaamheden aan het Drechtstedenbestuur dat de 
bedoelde werkzaamheden zijn voltooid. Nadat gereedmelding heeft plaatsgevonden, wordt, na 
controle door de Sociale Dienst Drechtsteden, de exacte hoogte van de financiële vergoeding of het 
persoonsgebonden budget vastgesteld en uitbetaald aan de woningeigenaar. Deze is verplicht om 
gedurende 5 jaar alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden ter 
controle beschikbaar te houden. Dit wordt in de beschikking opgenomen. 
 
Woningcorporaties en andere verhuurders 
De afzonderlijke Drechtsteden gemeenten hebben in het verleden uitvoeringsafspraken gemaakt met 
de woningcorporaties over het aanbrengen van woningaanpassingen op grond van de Wvg.  
Door de gemeente Dordrecht is een limitatieve lijst van standaard woonvoorzieningen vastgesteld.  
Nadat het besluit tot woningaanpassing is genomen, ontvangt de betreffende woningcorporatie een 
kopie van de beschikking. Zonder tegenbericht van de corporatie gaat de Sociale Dienst Drechtsteden 
over tot realisatie van de aanpassing. 
Het Drechtstedenbestuur heeft met de meeste woningcorporaties afspraken gemaakt over de 
beschikbaarheid van aangepaste woningen en de daarmee mogelijk samenhangende huurderving.  
Uitgangspunt is dat zo min mogelijk aangebrachte woonvoorzieningen worden verwijderd. Er kunnen 
zich echter situaties voordoen dat het Drechtstedenbestuur besluit een financiële tegemoetkoming te 
verstrekken aan een verhuurder voor het verwijderen van aangebrachte woonvoorzieningen. Het 
Drechtstedenbestuur verstrekt alleen een financiële tegemoetkoming in de kosten van het verwijderen 
van voorzieningen indien is voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 de band tussen de woning en de persoon met een beperking is verbroken;  
 het is aannemelijk dat de woning niet binnen zes maanden opnieuw kan worden verhuurd aan een 

persoon met een beperking die is aangewezen op een woning met de betreffende voorzieningen;  
 door de aanwezigheid van de betreffende voorzieningen kan de woning niet verhuurd worden aan 

een persoon zonder beperking. 
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Resultaat 3: goederen voor primaire levensbehoeften 
 
Inleiding 
In elk huishouden zijn boodschappen voor de dagelijkse activiteiten nodig. De compensatieplicht is 
beperkt tot die levensmiddelen en schoonmaakmiddelen, die dagelijks en/of wekelijks in elk 
huishouden worden gebruikt. Het is algemeen aanvaard dat mensen deze boodschappen geclusterd 
doen door één maal per week de voorraad in huis te halen. Daar kan de Wmo bij aansluiten door uit te 
gaan van één maal per week boodschappen. Indien mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van een 
boodschappendienst. De meeste supermarkten hebben een dergelijke service. Het is ook mogelijk dat 
vanuit de Drechtstedengemeenten een boodschappendienst wordt opgezet of door 
vrijwilligersorganisaties. Een boodschappendienst wordt volgens de jurisprudentie aanvaardbaar 
geacht als er niet al te hoge kosten aan verbonden zijn. 
Ook het bereiden van maaltijden valt onder dit resultaat. In de meeste situaties kan van een 
maaltijdservice gebruik worden gemaakt voor de warme maaltijd. Ook zijn er kant- en klaar maaltijden 
te koop die een oplossing kunnen bieden. 
 
Afwegingskader 
Onder dit resultaat worden gerekend de boodschappen inzake levens- en schoonmaakmiddelen die 
dagelijks nodig zijn en de bereiding van maaltijden: 
 Zijn in het gesprek, als dat heeft plaatsgevonden, alle voorliggende en algemeen gebruikelijke 

voorzieningen meegenomen? 
 Zijn er andere mogelijkheden, bij voorbeeld omdat in de omgeving wonende bekenden en/of 

kinderen gewend of bereid zijn de boodschappen te doen en/of maaltijden te bereiden? 
 Is er een adequate oplossing voor handen, rekening houdend met het feit dat boodschappen 

uitstelbare zorg betreffen en de zorg voor maaltijden niet-uitstelbare zorg betreft? 
 Is sprake van gebruikelijke ondersteuning? 
 
Als al het voorafgaande niet geleid heeft tot een oplossing van het probleem zal het 
Drechtstedenbestuur compenseren met een individuele voorziening ingevuld door Huishoudelijke 
ondersteuning. 
 
Normering 
De omvang en aard van de compensatie Huishoudelijke ondersteuning wordt afgestemd op de 
gezinssituatie en de medische of psychosociale situatie van de aanvrager. Uitgangspunt is de 
indicering op basis van Huishoudelijke ondersteuning. Huishoudelijke ondersteuning+ is aan de orde 
bij problemen met het voeren van de regie. Beide categorieën kunnen zowel tijdelijk als langdurig 
worden ingezet.  
Bij het bepalen van de omvang is een normering gehanteerd, die gerelateerd is aan het op basaal 
niveau functioneren van het huishouden dat geen overheidsvoorzieningen nodig heeft. Ten slotte 
wordt voor het bepalen van de omvang van de te verstrekken Huishoudelijke ondersteuning rekening 
gehouden met de levering van gebruikelijke ondersteuning. 
 
Het Protocol indicatiestelling Huishoudelijke ondersteuning Wmo Drechtsteden (april 2012) geeft 
nadere uitwerking bij de invulling van Huishoudelijke ondersteuning op het resultaat ‘goederen voor 
primaire levensbehoeften’. Voor het aanbieden van huishoudelijke ondersteuning heeft het 
Drechtstedenbestuur overeenkomsten gesloten met aanbieders.  
 
Vorm van de toekenning 
Huishoudelijke ondersteuning wordt door het Drechtstedenbestuur toegekend in natura of in de vorm 
van een persoonsgebonden budget. 
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Resultaat 4: beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding 
 
Inleiding 
De dagelijkse kleding moet met enige regelmaat worden schoongemaakt. Dit betekent het wassen, 
drogen en in bepaalde situaties strijken van bovenkleding en soms het verrichten van eenvoudige 
herstelwerkzaamheden. Het gaat hierbij uitsluitend over normale kleding voor alledag. Daarbij is het 
uitgangspunt dat zo min mogelijk kleding gestreken hoeft te worden. Met het kopen van kleding moet 
hiermee rekening worden gehouden. Bij het wassen en drogen van kleding is het normaal gebruik te 
kunnen maken van de beschikbare - algemeen gebruikelijke - moderne hulpmiddelen, zoals een 
wasmachine en een droogruimte of een droger. Onder dit resultaatgebied valt niet het doen van 
kledinginkopen.  
 
Afwegingskader 
Onder dit resultaat worden gerekend het kunnen beschikken over schone, draagbare en doelmatige 
kleding: 
 Zijn in het gesprek, als dat heeft plaatsgevonden, alle voorliggende en algemeen gebruikelijke 

voorzieningen meegenomen, zoals een wasserij en/of een strijkservice? 
 Zijn er andere mogelijkheden, bij voorbeeld omdat in de omgeving wonende bekenden en/of 

kinderen gewend of bereid zijn de was te doen en/of herstelwerkzaamheden uit te voeren? 
 Is er een adequate oplossing voor handen, rekening houdend met het feit dat de zorg voor schone 

kleding in principe uitstelbare zorg betreft, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een wasmachine 
en/of een droger? 

 Is sprake van gebruikelijke ondersteuning? 
 
Als al het voorafgaande niet heeft geleid tot een oplossing van het probleem, zal het 
Drechtstedenbestuur compenseren met een individuele voorziening ingevuld door Huishoudelijke 
ondersteuning. 
 
Normering 
De omvang en aard van de compensatie Huishoudelijke ondersteuning wordt afgestemd op de 
gezinssituatie en de medische of psychosociale situatie van de aanvrager. Uitgangspunt is de 
indicering op basis van Huishoudelijke ondersteuning. Huishoudelijke ondersteuning+ is aan de orde 
bij problemen met het voeren van de regie. Beide categorieën kunnen zowel tijdelijk als langdurig 
worden ingezet.  
Bij het bepalen van de omvang is een normering gehanteerd, die gerelateerd is aan het op basaal 
niveau functioneren van het huishouden dat geen overheidsvoorzieningen nodig heeft. Ten slotte 
wordt voor het bepalen van de omvang van de te verstrekken Huishoudelijke ondersteuning rekening 
gehouden met de levering van gebruikelijke ondersteuning.  
 
Het Protocol indicatiestelling Huishoudelijke ondersteuning Wmo Drechtsteden (april 2012) geeft 
nadere uitwerking bij de invulling van Huishoudelijke ondersteuning op het resultaat ‘beschikken over 
schone, draagbare en doelmatige kleding’. Voor het aanbieden van huishoudelijke ondersteuning 
heeft het Drechtstedenbestuur overeenkomsten gesloten met aanbieders.  
 
Vorm van de toekenning 
Huishoudelijke ondersteuning wordt door het Drechtstedenbestuur toegekend in natura of in de vorm 
van een persoonsgebonden budget. 
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Resultaat 5: het thuis zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren 
 
Inleiding 
De zorg voor kinderen die tot het huishouden behoren is primair een taak van de ouders. Zo moeten 
werkende ouders er voor zorg dragen dat er op tijden dat zij beide werken, opvang voor de kinderen 
is. Dat kan worden ingevuld op de manier waarop zij dat willen (oppas, grootouders, kinderopvang), 
maar het is een eigen verantwoordelijkheid. Dat is niet anders in de situatie dat beide ouders mede 
door beperkingen niet in staat zijn hun kinderen op te vangen. In die situatie zal men een permanente 
oplossing moeten zoeken. Kan/kunnen de ouder(s) deze rol tijdelijk niet vervullen dan kan bij voltijds 
werkzaamheden maximaal 40 uur per week, aanvullend op de eigen mogelijkheden, worden 
geïndiceerd voor de duur van maximaal 3 maanden. De Wmo heeft in deze vooral een taak om tijdelijk 
in te springen, zodat ruimte ontstaat om een goede oplossing te zoeken. Dat wil zeggen: de acute 
problemen worden opgelost, zodat gezocht kan worden naar een permanente oplossing. 
 
Afwegingskader 
Onder dit resultaat worden gerekend het thuis kunnen zorgen voor (jonge) kinderen die tot het gezin 
behoren: 
 Zijn in het gesprek, als dat heeft plaatsgevonden, alle voorliggende en algemeen gebruikelijke 

voorzieningen meegenomen, zoals crèche, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang? 
 Zijn er andere mogelijkheden, bij voorbeeld omdat in de omgeving wonende familie, vrienden en 

bekenden bereid zijn – deels – de kinderen te verzorgen? 
 Kan bijvoorbeeld ouderschaps-, calamiteiten- of zorgverlof worden opgenomen? 
 Is sprake van gebruikelijke ondersteuning? 
 
Als al het voorafgaande niet geleid heeft tot een oplossing van het probleem zal het 
Drechtstedenbestuur compenseren met een individuele voorziening ingevuld door Huishoudelijke 
ondersteuning+. 
 
Normering 
De omvang en aard van de compensatie Huishoudelijke ondersteuning wordt afgestemd op de 
gezinssituatie en de medische of psychosociale situatie van de aanvrager. Omdat het de zorg voor 
kinderen betreft, wordt Huishoudelijke ondersteuning+ geïndiceerd, die tijdelijk wordt ingezet, zodat 
een definitieve oplossing kan worden gevonden.  
Bij het bepalen van de omvang is een normering gehanteerd, die gerelateerd is aan het op basaal 
niveau functioneren van het huishouden dat geen overheidsvoorzieningen nodig heeft. Ten slotte 
wordt voor het bepalen van de omvang van de te verstrekken Huishoudelijke ondersteuning rekening 
gehouden met de levering van gebruikelijke ondersteuning.  
 
Bij tijdelijke opvang gaat het om die tijden dat de partner vanwege werkzaamheden niet thuis is. Dat 
kan dus gaan om maximaal 40 uur (bij een voltijds werkweek). Bij deeltijdwerk wordt deze regel naar 
rato gehanteerd. 
 
Het Protocol indicatiestelling Huishoudelijke ondersteuning Wmo Drechtsteden (april 2012) geeft 
nadere uitwerking bij de invulling van Huishoudelijke ondersteuning+ op het resultaat ‘thuis zorgen 
voor kinderen die tot het gezin behoren’. Voor het aanbieden van huishoudelijke ondersteuning heeft 
het Drechtstedenbestuur overeenkomsten gesloten met aanbieders.  
 
Vorm van de toekenning 
Huishoudelijke ondersteuning wordt door het Drechtstedenbestuur toegekend in natura of in de vorm 
van een persoonsgebonden budget. 
 
Bij de toekenning stelt het Drechtstedenbestuur bij beschikking vast om welke tijdelijke periode tot een 
maximum van drie maanden het gaat en dat door belanghebbende gezocht dient te worden naar een 
definitieve oplossing.
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Resultaat 6: verplaatsen in en om de woning 
 
Inleiding 
Verplaatsing in en om de woning werd onder de Wvg aangeduid als: de rolstoel. Onder de Wvg werd 
met de rolstoel aanvankelijk bedoeld: de rolstoel die iemand nodig heeft voor dagelijks gebruik. Zo 
was het ook in de gemeentelijke verordeningen geformuleerd. Daarnaast werd een sportrolstoel  als - 
bovenwettelijke - voorziening verstrekt, over het algemeen in de vorm van een bedrag ineens. De 
rolstoel voor incidenteel gebruik, uiteindelijk onder de Wvg de meest verstrekte rolstoel, had eigenlijk 
geen plaats. 
 
Onder de Wmo is er een andere omschrijving. Het gaat nu om het zich verplaatsen in en om de 
woning. Dat sluit de rolstoel voor incidenteel gebruik uit, omdat die nu juist daar niet voor bedoeld is, 
maar voor verplaatsingen over langere afstanden elders. De sportrolstoel is evenmin bedoeld voor het 
zich verplaatsen in en om de woning. Deze past onder resultaat 8. 
 
Afwegingskader 
Het gaat om het zich verplaatsen in en om de woning: 
 Betreft het verplaatsingen die direct vanuit de woning worden gedaan? 
 Is belanghebbende voor het dagelijks verplaatsen aangewezen op een rolstoel? 
 Verblijft de belanghebbende niet in een AWBZ-instelling, die een rolstoel beschikbaar stelt?   
 
Als het bovenstaande van toepassing is en er noodzaak bestaat voor een rolstoel voor dagelijks 
gebruik, zal op basis van een medisch en al dan niet ergotherapeutisch advies door het 
Drechtstedenbestuur een programma van eisen worden opgesteld voor de beschikbaarstelling van 
een rolstoel. 
 
Normering 
Onder het begrip 'rolstoel' valt alleen een handbewogen of elektrische rolstoel en geen andere 
voorzieningen voor het verplaatsen binnenshuis, zoals een trippelstoel. Onder een handbewogen 
rolstoel kan ook een duwwandelwagen worden verstaan. 
Ook individuele aanpassingen, accessoires, onderhoud en reparatie aan rolstoelen en verzekering 
van rolstoelen vallen onder de rolstoelverstrekking voor zover zij noodzakelijk zijn. Het 
Drechtstedenbestuur verstrekt geen vergoeding voor het opladen van de accu van een elektrische 
rolstoel. Er zijn andere mogelijkheden om deze kosten gecompenseerd te krijgen, via de bijzondere 
bijstand of via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). 
Vaak zullen aanpassingen tegelijkertijd met de rolstoel worden gerealiseerd. Het kan echter ook 
voorkomen dat aanpassingen aan rolstoelen afzonderlijk van de rolstoel worden aangevraagd en 
worden verleend.  
Het Drechtstedenbestuur vergoedt de kosten van rolstoeltraining indien de (medisch) adviseur 
aangeeft dat hiervoor een noodzaak bestaat. Het Drechtstedenbestuur heeft met de 
rolstoelleveranciers afspraken gemaakt dat tijdens het leveren van een rolstoel duidelijke instructies 
worden gegeven en een serviceboekje wordt verstrekt. 
 
Vorm van de toekenning 
Een rolstoel kan door het Drechtstedenbestuur verstrekt worden in natura of in de vorm van een 
persoonsgebonden budget. 
Bij verstrekking in natura vallen alle noodzakelijke kosten onder de verstrekking. 
Bij een verstrekking als persoonsgebonden budget wordt de rolstoel die in natura zou zijn verstrekt als 
uitgangspunt genomen bij het bepalen van het bedrag en rekening houdend met de afschrijftermijn.  
 
Het Drechtstedenbestuur heeft met de rolstoelleveranciers afspraken gemaakt over (ver-)huur van 
rolstoelen voor dagelijks gebruik in en om de woning. 
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Resultaat 7: lokaal verplaatsen per vervoermiddel 
 
Inleiding 
Het lokaal verplaatsen per vervoermiddel is de mogelijkheid om in de eigen woon- en leefomgeving te 
gaan en staan waar men wil. Er wordt gesproken over lokaal verplaatsen, waarbij gedacht moet 
worden aan verplaatsingen in een straal tot 25 kilometer rond het hoofdverblijf. Dit is het 
vervoersgebied. Buiten dit gebied kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden van het 
bovenregionale vervoer, dat Valys in opdracht van het ministerie van VWS verricht. In afstand, maar 
ook in systematiek sluit het Drechtstedenbestuur zo veel mogelijk aan bij het bovenregionale vervoer. 
Het collectief vervoersysteem heeft prioriteit, zodat de keuze voor een persoonsgebonden budget kan 
worden beperkt. Hierbij zal altijd rekening worden gehouden met de persoonskenmerken en 
behoeften van de belanghebbende. 
Er wordt geen onbeperkte kosteloze vervoermogelijkheid aangeboden. Net als personen zonder 
beperkingen, dient men voor het vervoer een bijdrage te betalen al dan niet in de vorm van een tarief. 
Ook is het aantal kilometers dat voor vergoeding in aanmerking komt, gemaximeerd op 2000 per 
kalenderjaar. 
Als er na het optreden van beperkingen geen sprake is van een andere situatie op vervoersgebied 
dan daarvoor (men heeft al 40 jaar een auto en is gewend daar alles mee te doen) is er geen 
noodzaak te compenseren, omdat er geen probleem is of omdat men het zelf kan oplossen. Dat kan 
anders zijn indien door het optreden van de beperkingen ook het inkomen daalt. 
 
Afwegingskader 
Het gaat om het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel: 
 Op welke wijze verplaatst belanghebbende zich nu?  
 Kan de huidige wijze van lokaal vervoer worden voortgezet? 
 Bieden algemeen gebruikelijke vervoersvoorzieningen voldoende oplossing voor het probleem? 
 Kan belanghebbende het op een andere manier zelf oplossen? 
 
Als belanghebbende het niet zelf kan oplossen, onderzoekt het Drechtstedenbestuur eerst of (de 
collectieve voorziening) collectief vraagafhankelijk vervoer oplossing biedt: 
 Waaruit bestaat de vervoersbehoefte van de belanghebbende? 
 Kan belanghebbende maximaal 800 meter lopen, waardoor openbaar vervoer niet bereikbaar is? 
 Als dit het geval is, moeten dan, al dan niet in aanvulling op het collectief vraagafhankelijke 

vervoer, andere vervoersvoorzieningen worden onderzocht (verplicht bij belanghebbenden met 
een loopafstand van maximaal 100 meter)? 

 
Bij de beoordeling of collectief vraagafhankelijk vervoer voldoende compenserend is, worden alleen 
de persoonskenmerken van de belanghebbende zelf meegenomen. Dit is ook zo als de 
belanghebbende een kind is en er meerdere kinderen in het gezin zijn. Indien collectief 
vraagafhankelijk vervoer voldoende compenserend is, wordt geen individuele voorziening verstrekt. In 
de beschikking wordt altijd goed onderbouwd dat collectief vraagafhankelijk vervoer voldoende 
compenserend is voor belanghebbende.  
 
Met de aanbieder(s) van het collectief vraagafhankelijk vervoer heeft het Drechtstedenbestuur 
afspraken gemaakt over het bijhouden en verrekenen van kilometers en kosten. De reiziger betaalt 
voor een rit dus altijd het aantal kilometers, dat hij reist vanaf zijn verblijfadres binnen het 
vervoersgebied.  
 
Bij collectief vervoer bestaat de mogelijkheid om onder begeleiding te reizen. Het komt voor dat een 
belanghebbende wel van het collectief vervoer gebruik kan maken, maar dat de aard en de ernst van 
zijn beperkingen zodanig is, dat adequaat gebruik van dit vervoer medisch gezien slechts mogelijk is 
wanneer de belanghebbende wordt begeleid. Belanghebbende krijgt dan de mogelijkheid om 
kosteloos een medisch begeleider mee te nemen. 
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Medische begeleiding 
We verstaan onder medische begeleiding: hulp of begeleiding die tijdens de rit door de chauffeur niet 
kan worden geboden. Er moet sprake zijn van: 
1. medische noodzaak van begeleiding onderweg 

De begeleider moet kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld bij een epilepsieaanval of een andere uiting die 
het gevolg is van de beperking. Bij deze groep is het noodzakelijk dat er iemand aanwezig is die 
kennis van zaken heeft en kan ingrijpen wanneer dat nodig is;  

2. medische noodzaak waardoor er behoefte is aan toezicht onderweg 
De noodzaak van begeleiding tijdens de rit ligt vervat in het feit dat er een medische oorzaak is 
waardoor de belanghebbende de regie kwijt kan raken. In verband met bijvoorbeeld 
gedragsproblemen kan niet zonder toezicht worden gereisd, omdat extra aandacht is vereist van 
iemand met enig overwicht. Voorbeelden hiervan zijn psychogeriatrische  ziektebeelden 
(bijvoorbeeld dementie) of mensen met gedragsstoornissen ten gevolge van 
hersenbeschadigingen.  

 
Als medische begeleiding is geïndiceerd, kan niet zonder begeleider worden gereisd. Daarom wordt 
ervan uitgegaan dat wanneer iemand daarom vraagt, dit ook echt noodzakelijk is.  
Een medisch noodzakelijke begeleider reist gratis. Indien de medische begeleider om de 
belanghebbende te begeleiden eerst naar het adres van belanghebbende moet reizen en na afloop 
weer terug, kan aanvullend een financiële tegemoetkoming worden verleend. De hoogte van deze 
vergoeding is geregeld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 artikel 7.5. 
 
Sociale begeleiding 
Sinds 1 januari 2011 mag er in het collectief vraagafhankelijk vervoer één begeleider per pashouder 
mee. Met de aanbieder(s) van het vervoerssysteem heeft het Drechtstedenbestuur eveneens 
afspraken gemaakt over de voorwaarden en het bijhouden en verrekenen van kilometers en kosten 
waaronder deze begeleider mee kan. 
 
Indien collectief vraagafhankelijk vervoer niet of niet alleen voldoende compenserend is voor het 
oplossen van het probleem of er zijn andere redenen om af te wijken, zal het Drechtstedenbestuur 
compenseren met een individuele voorziening door middel van een bijdrage in de kosten van 
individueel vervoer, een autoaanpassing – in zeer incidentele gevallen - of een gesloten of open 
buitenwagen (scootmobiel). 
 
Normering 
Het Drechtstedenbestuur houdt bij het bepalen van de vervoersbehoefte rekening met de leeftijd van 
belanghebbende: 
 kinderen jonger dan 5 jaar hebben geen vervoersprobleem, omdat de ouders hen kunnen 

meenemen zonder dat een aparte voorziening hoeft te worden getroffen. Voor deze leeftijdsgroep 
lijken de vervoersproblemen, voor zover ze betrekking hebben op begeleiding of gesloten vervoer, 
niet zodanig afwijkend van de vervoersproblemen van leeftijdsgenoten dat er aanleiding is voor 
een individuele voorziening. Gevallen waarin deze regel onredelijk zou werken, worden individueel 
beoordeeld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kinderen jonger dan 5 jaar die vanwege de speciale 
wandelwagen/rolstoel niet met het gebruikelijke gezinsvervoer mee kunnen; 

 kinderen van 5 tot en met 11 jaar hebben geen zelfstandige verplaatsingsbehoefte; deze worden 
bijna steeds bij het verplaatsen begeleid door de ouders. Toch kan er in deze categorie al sprake 
zijn van wezenlijke sociale contacten, zodat dan kan worden overwogen een vervoersvergoeding 
tot de helft van de norm (in kilometers) toe te kennen; 

 kinderen van 12 tot 15 jaar hebben een enigszins ontwikkelend verplaatsingsgedrag. Er kan zo 
nodig een vervoersvergoeding tot 3/4 van de norm (in kilometers) worden toegekend; 

 kinderen vanaf 15 jaar hebben net als volwassenen een zelfstandig verplaatsingsgedrag en 
worden dus op dezelfde wijze als volwassen belanghebbenden beoordeeld.  

 
Bij het bepalen welke individuele vervoersvoorziening voldoende compenserend is, wordt de 
verstrekking van andere voorzieningen mee beoordeeld en worden zo mogelijk aanvullende afspraken 
met de belanghebbende gemaakt. Als belanghebbende bijvoorbeeld de beschikking heeft over een 
scootmobiel, dan vervalt daarmee de noodzaak voor huishoudelijke ondersteuning voor het doen van 
boodschappen. Ook kan in dat geval het maximum aantal te vergoeden kilometers voor het collectief 
vraagafhankelijk vervoer worden verlaagd. 
 
fiets  
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Voor kinderen met een verplaatsingsbehoefte worden normale (kinder) driewielers als algemeen 
gebruikelijk beschouwd en komen niet voor vergoeding in aanmerking.  
Alle driewielfietsen in bijzondere uitvoering voor kinderen komen in principe wel voor vergoeding in 
aanmerking. Bijzondere fietsen worden toegekend voor zover deze medisch noodzakelijk zijn voor 
verplaatsingen in de zeer directe omgeving van de woning. Bijzondere fietsen worden verstrekt in 
natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget. 
 
scootmobiel 
Het verstrekken van een scootmobiel in natura of in de vorm van een persoonsgeboden budget is aan 
de orde indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 er is sprake van een substantiële vervoersbehoefte in de directe omgeving van de woning in het 

kader van het leven van alledag. Bijvoorbeeld binnen een straal van twee tot drie kilometer met 
een scootmobiel zelf boodschappen kunnen doen, familie bezoeken, deelnemen aan 
hobby/vrijetijdsbesteding;  

 de belanghebbende is voornemens de scootmobiel regelmatig (minimaal 3 maal per week) te 
gaan gebruiken; 

 de belanghebbende beschikt over voldoende verkeersinzicht om op veilige en verantwoorde wijze 
zich met de scootmobiel in het dagelijkse verkeer te begeven. Dit dient tijdens de selectie van de 
scootmobiel te worden getoetst. Bij twijfel dienen vooraf (enkele) rijvaardigheidsproeven te worden 
gedaan alvorens de scootmobiel wordt verstrekt. 
 

aankoppelfiets/handbike 
Het verstrekken van een aankoppelfiets/handbike in natura of in de vorm van een persoonsgebonden 
budget is aan de orde indien wordt voldaan aan alle volgende voorwaarden: 
 er is sprake van volledige rolstoelgebondenheid en de belanghebbende is aangewezen op het 

gebruik van een (hand aangedreven) rolstoel; 
 er is een substantiële vervoersbehoefte in de directe omgeving van de woning in het kader van het 

leven van alledag. Bijvoorbeeld binnen een straal van 1 tot 1,5 kilometer met een handbike zelf 
boodschappen kunnen doen, familie bezoeken, deelnemen aan hobby of andere 
vrijetijdsactiviteiten; 

 er is sprake van regelmatig (minimaal 3 maal per week) gebruik; 
 de belanghebbende beschikt over voldoende verkeersinzicht om op veilige en verantwoorde wijze 

zich met de handbike in het dagelijks verkeer te begeven. Dit dient tijdens de selectie van de 
handbike te worden getoetst. Bij twijfel kunnen vooraf (enkele) rijvaardigheidslessen worden 
gegeven alvorens de handbike wordt verstrekt. 

 
rolstoelscooter 
Het verstrekken van een rolstoelscooter (pendel) in natura of in de vorm van een persoonsgebonden 
budget is alleen aan de orde indien uit het medisch advies blijkt dat dit noodzakelijk is en de 
goedkoopst compenserende voorziening. Daarnaast moet worden voldaan aan de voorwaarden die 
gelden voor een scootmobiel. Gelet hierop zal het in de praktijk slechts zeer zelden nodig zijn om een 
rolstoelscooter of een persoonsgebonden budget hiervoor te verstrekken. Andere oplossingen zullen 
veelal goedkoper zijn. 
 
gesloten buitenwagen 
Het verstrekken van een gesloten buitenwagen in natura of een persoonsgebonden budget daarvoor 
is alleen aan de orde indien uit het medisch advies blijkt dat dit noodzakelijk is en de goedkoopst 
compenserende voorziening. Gelet hierop zal het in de praktijk slechts zeer zelden nodig zijn om een 
gesloten buitenwagen of een persoonsgebonden budget hiervoor te verstrekken. Andere oplossingen 
zullen veelal goedkoper zijn. 
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training 
Een belanghebbende kan voor een training voor het gebruik van een scootmobiel, een 
aankoppelfiets/handbike, een rolstoelscooter of een gesloten buitenwagen in aanmerking komen, 
indien hij zonder deze voorziening onvoldoende in staat is aan het verkeer deel te nemen met een op 
grond van deze verordening verleende individuele vervoersvoorziening. De training bestaat uit 
maximaal 5 lessen en wordt afgesloten met een rijvaardigheidstest. 
De training voor het gebruik wordt verstrekt via één van de gecontracteerde leveranciers of in de vorm 
van een persoonsgebonden budget. De rijvaardigheidstest wordt afgenomen door de leverancier en/of 
een allround Wmo consulent. Pas nadat de rijvaardigheidstest voldoende is afgelegd, volgt 
verstrekking van de voorziening. 
 
Het Drechtstedenbestuur heeft voor de individuele vervoersvoorzieningen, die in natura worden 
verstrekt bruikleenovereenkomsten gesloten met leveranciers, inclusief alle noodzakelijke kosten van 
onderhoud, keuring, reparatie en verzekering. 
Bij een verstrekking als persoonsgebonden budget wordt de individuele vervoersvoorziening, die in 
natura zou zijn verstrekt, als uitgangspunt genomen bij het bepalen van het bedrag en rekening 
houdend met de afschrijftermijn. 
 
individuele vervoersvoorziening 
De financiële tegemoetkoming in de kosten van een eigen of bruikleen auto of van een taxi of 
rolstoeltaxi dienen ter dekking van de werkelijke kosten tot een vastgesteld maximum per jaar.  
Het eigen aandeel van de financiële tegemoetkoming voor de individuele vervoersvoorziening is gelijk 
aan de eigen bijdrage bij een persoonsgebonden budget voor vervoer. 
Alleen indien een belanghebbende medisch is geïndiceerd voor een rolstoeltaxi geldt het eigen 
aandeel niet. 
 
autoaanpassing 
Een autoaanpassing is alleen aan de orde indien dit noodzakelijk is en de goedkoopst 
compenserende voorziening. Gelet hierop zal het in de praktijk slechts in incidentele gevallen nodig 
zijn om een auto aan te passen of hiervoor een persoonsgebonden budget te verstrekken. Andere 
oplossingen zullen veelal goedkoper zijn. Voor onderhoud, reparatie en verzekering van 
autoaanpassingen wordt een overeenkomst ‘op maat’ gesloten. 
 
Overige kosten, zoals kosten voor het opladen van een accu, rijlessen, een autoverzekering, een 
gehandicaptenparkeerkaart of een gehandicaptenparkeerplaats, komen niet voor vergoeding in 
aanmerking.  
 
Vorm van de toekenning 
Een individuele vervoersvoorziening wordt door het Drechtstedenbestuur toegekend in natura, in de 
vorm van een persoonsgebonden budget of in de vorm van een financiële tegemoetkoming. 
 
Bij een persoonsgebonden budget is de voorziening die de belanghebbende als voorziening in natura 
zou ontvangen voor het Drechtstedenbestuur uitgangspunt voor de hoogte van het bedrag.  
 
De hoogte van de financiële tegemoetkomingen voor individuele vervoersvoorzieningen zijn geregeld 
in het Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 artikel 7.1, 7.2, 7.3 en 7.4. 
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Resultaat 8: hebben van contacten en deelname recreatieve, maatschappelijke en religieuze 
activiteiten 
 
Inleiding 
Het laatste op grond van artikel 4 lid 1 Wmo genoemde resultaat is een heel algemene. Het gaat 
daarbij om de mogelijkheid deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten, 
dat wil zeggen deel te kunnen nemen aan het leven van alledag. 
Een belangrijke voorwaarde hiervoor zit in andere te bereiken resultaten, zoals het zich lokaal 
verplaatsen per vervoermiddel.  
 
Afwegingskader 
Het gaat om het kunnen hebben van contacten en deelname aan recreatieve en maatschappelijke 
activiteiten: 
 Wat is de behoefte van de belanghebbende? 
 Zijn er andere, algemeen gebruikelijke, voorliggende en andere gemakkelijk zelf te realiseren 

voorzieningen beschikbaar? 
 Kan iemand uit het netwerk van de belanghebbende bijdragen aan de oplossing van het 

probleem? 
  
Als al het voorafgaande niet heeft geleid tot een oplossing van het probleem zal het 
Drechtstedenbestuur compenseren met een individuele voorziening. De individuele voorzieningen, die 
onder dit resultaat aan de orde kunnen zijn, zijn de verstrekking van een sportrolstoel en het 
bezoekbaar of logeerbaar maken van één woning voor een belanghebbende die in een AWBZ-
instelling verblijft. 
 
Normering 
Het Drechtstedenbestuur verstrekt een sportrolstoel indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:  
 de belanghebbende beoefent aantoonbaar, blijkend uit het lidmaatschap van een sportvereniging, 

een bepaalde sport; 
 de belanghebbende is zonder sportrolstoel niet in staat tot uitoefening van die sport; 
 er zijn geen algemene weigeringsgronden aanwezig. 
 
Indien de belanghebbende in een AWBZ-instelling verblijft, kan het Drechtstedenbestuur bijdragen 
aan het bezoekbaar maken van één woning. Onder het bezoekbaar maken van een woning wordt 
verstaan dat de belanghebbende, de woonkamer en een toilet van die woning kan bereiken en 
gebruiken. De plaats van de woning bepaalt in welke gemeente de aanvraag dient te gebeuren. 
 
In aanvulling op het bezoekbaar maken van een woning kunnen voor een gehandicapt kind tot 18 jaar, 
dat in het weekeinde en/of de gebruikelijke schoolvakanties thuis verblijft, tevens de slaapverdieping 
en de natte cel bezoekbaar en bruikbaar (logeerbaar) worden gemaakt.  
 
Vorm van de toekenning 
Een sportrolstoel wordt uitsluitend in de vorm van een persoonsgebonden budget verstrekt. De hoogte 
van het persoonsgebonden budget voor een sportrolstoel is geregeld in het Besluit maatschappelijke 
ondersteuning Drechtsteden 2013 artikel 9. 
 
Het Drechtstedenbestuur kan een financiële tegemoetkoming verstrekken voor het bezoekbaar maken 
van een woning. De hoogte van de financiële tegemoetkoming voor het bezoekbaar maken van een 
woning is geregeld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 artikel 4.4. 
 
Het Drechtstedenbestuur verklaart de voorwaarden van resultaatgebied 2 ‘wonen in een geschikt huis’ 
van toepassing op het logeerbaar maken van een woning. 
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HOOFDSTUK 3. VERSTREKKING IN NATURA, ALS PERSOONSGEBONDEN 
BUDGET EN ALS FINANCIËLE TEGEMOETKOMING. EIGEN BIJDRAGE EN 
EIGEN AANDEEL 

Inleiding 
Artikel 6 van de Wmo bepaalt in lid 1 het volgende:  
 “Het College van burgemeester en wethouders biedt personen die aanspraak hebben op een 
individuele voorziening de keuze tussen het ontvangen van een voorziening in natura of het 
ontvangen van een hiermee vergelijkbaar en toereikend persoonsgebonden budget, waaronder de 
vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de 
loonbelasting 1964, tenzij hiertegen overwegende bezwaren bestaan.”  
 
Door deze bepaling zijn er in de Wmo drie vormen van verstrekking mogelijk om het resultaat: 
het compenseren van problemen die een belanghebbende ondervindt als gevolg van een beperking 
door een individuele voorziening, te bereiken. 
De eerste mogelijkheid is de voorziening in natura. Daarmee wordt bedoeld dat de gemeente de 
aanvrager een voorziening verstrekt, die hij of zij kant en klaar krijgt. En met de voorziening die 
betrokkene in natura krijgt moet het probleem voldoende gecompenseerd zijn. 
 
De tweede mogelijkheid is de in artikel 6 Wmo verplicht gestelde mogelijkheid een alternatief te 
ontvangen in de vorm van een persoonsgebonden budget.  
 
De derde mogelijkheid van verstrekking is de financiële tegemoetkoming, zo blijkt uit artikel 7, lid 2 
Wmo:  
‘Een persoonsgebonden budget en een financiële tegemoetkoming voor een bouwkundige of 
woontechnische ingreep in of aan een woonruimte wordt verleend aan de eigenaar van de 
woonruimte. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing’. 
 
Als het gaat om bouwkundige woonvoorzieningen verstrekt de gemeente een financiële 
tegemoetkoming aan de eigenaar van de woning, als de eigenaar niet de belanghebbende is en de 
voorziening niet in natura wordt verstrekt.  
 
Het Drechtstedenbestuur weigert een voorziening indien de aanvraag een financiële tegemoetkoming 
in, of een persoonsgebonden budget voor kosten betreft, die de belanghebbende voor de datum van 
het besluit naar aanleiding van die aanvraag heeft gemaakt, tenzij het Drechtstedenbestuur schriftelijk 
toestemming heeft verleend voor het maken van de kosten. 
 
Als de belanghebbende jonger is dan 18 jaar, wordt van de ouders vooralsnog geen eigen bijdrage of 
eigen aandeel gevraagd. 
 
Afwegingskader 
 
De voorziening in natura en de eigen bijdrage 
Een voorziening in natura wordt door het Drechtstedenbestuur bij beschikking verstrekt. In de 
beschikking worden de voorwaarden opgenomen waaronder verstrekking plaatsvindt. Bij een 
voorziening in natura wordt, met uitzondering van een (sport-)rolstoel een eigen bijdrage gevraagd. 
Deze wordt in de beschikking aangekondigd, omdat berekening en inning zal plaatsvinden door het 
CAK. 
 
Het persoonsgebonden budget en de eigen bijdrage 
Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag bedoeld om zelf individuele voorzieningen mee aan 
te schaffen of te betalen. Het Drechtstedenbestuur bepaalt of een persoonsgebonden budget wordt 
toegekend. Indien voor een individuele voorziening verstrekking mogelijk is door middel van een 
persoonsgebonden budget, wordt deze niet verstrekt als financiële tegemoetkoming. Ook niet als het 
persoonsgebonden budget door overwegende bezwaren feitelijk niet beschikbaar is voor 
belanghebbende.  
 
Het Drechtstedenbestuur heeft haar overwegende bezwaren en verantwoording vastgelegd in het 
Besluit maatschappelijke ondersteuning artikel 1: 
1.1. Verstrekking als persoonsgebonden budget vindt niet plaats indien het ernstige 
vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een 
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persoonsgebonden budget. Hiervan is sprake: 
a. bij verslaving of problemen van psychische aard; 
b. als bij schulden beslaglegging op het persoonsgebonden budget dreigt; 
c. als overigens mag worden verwacht dat het persoonsgebonden budget niet zal worden besteed 

waarvoor het is bedoeld; 
1.2. Verstrekking als persoonsgebonden budget vindt niet plaats als op voorhand vast staat dat 
binnen korte tijd vervanging van de voorziening nodig is; 
1.3. Verstrekking als persoonsgebonden budget vindt niet plaats ter vervanging van een voorziening 
in natura waarvan de afschrijftermijn nog niet is verstreken; 
1.4. Verstrekking als persoonsgebonden budget vindt niet plaats indien bekend is dat 
belanghebbende op een zodanige termijn gaat verhuizen dat de afschrijftermijn ten tijde daarvan nog 
niet zal zijn verstreken; 
1.5. Verstrekking als persoonsgebonden budget vindt niet plaats als daardoor de instandhouding van 
de algemene of collectieve voorziening in gevaar komt; 
1.6. De verantwoording van het persoonsgebonden budget door de budgethouder aan het 
Drechtstedenbestuur vindt steekproefsgewijs plaats waarbij de omvang van de steekproef aan de 
hand van een risico inschatting wordt bepaald; 
1.7. De budgethouder voert hiertoe een deugdelijke administratie. 
 
Normering 
Het Drechtstedenbestuur bepaalt de omvang van het persoonsgebonden budget. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen persoonsgebonden budget voor huishoudelijke ondersteuning en 
persoonsgebonden budget voor de aanschaf van voorzieningen.  
 
Het persoonsgebonden budget voor huishoudelijke ondersteuning wordt bepaald aan de hand van de 
hoeveelheid benodigde tijd, uitgedrukt in uren of delen daarvan, naar boven afgerond per 15 minuten. 
Na een wetswijziging die sinds 1 januari 2010 van kracht is, zijn er voor het persoonsgebonden 
budget als het gaat om huishoudelijke ondersteuning twee mogelijkheden om dit in te vullen.  
 
Het persoonsgebonden budget voor de voorzieningen wordt bepaald aan de hand van de kosten van 
de voorziening in natura. Daarbij moet het bedrag voldoende zijn om de voorziening te verwerven en 
dus de bestaande problemen voldoende te compenseren. De hoogte wordt bepaald door het 
vergelijken van offertes voor levering in natura. Eventuele kortingen bij levering in natura en/of levering 
uit depot, bij roerende woonvoorzieningen, worden doorberekend naar het persoonsgebonden budget. 
Over het algemeen wordt er van uitgegaan dat ook met een persoonsgebonden budget een 
voorziening uit depot of met korting kan worden aangeschaft. Is dat niet het geval dan wordt 
beoordeeld of het volledige bedrag moet worden vergoed, omdat anders het te bereiken resultaat niet 
wordt gerealiseerd. 
 
Bij beschikking maakt het Drechtstedenbestuur zijn besluit aan de belanghebbende bekend. In deze 
beschikking vermeldt het Drechtstedenbestuur wat de omvang van het persoonsgebonden budget is 
en voor hoeveel jaar het persoonsgebonden budget is bedoeld. Om volstrekt duidelijk te laten zijn wat 
met het persoonsgebonden budget dient te worden aangeschaft en meer precies: aan welke vereisten 
de aan te schaffen voorziening dient te voldoen, wordt een zo nauwkeurig mogelijk omschreven 
programma van eisen bij de beschikking gevoegd. Indien een voorziening wordt aangeschaft, die niet 
aan dat programma van eisen voldoet, dan is gehandeld in strijd met de beschikking. 
 
Het Drechtstedenbestuur kondigt in de beschikking aan dat een eigen bijdrage in de kosten 
verschuldigd kan zijn. Vaststelling van de hoogte en inning gebeuren door het CAK.  
 
Zodra de beschikking door het Drechtstedenbestuur is verzonden, wordt het persoonsgebonden 
budget beschikbaar gesteld. Betaling volgt zo veel mogelijk na levering van de voorziening en nadat is 
vastgesteld dat de voorziening aan de daaraan gestelde eisen voldoet. Betaling vindt zo veel mogelijk 
rechtstreeks plaats aan de leverancier van de voorziening. Alleen indien dit leidt tot praktische 
bezwaren wordt van deze aanpak afgeweken. 
 
De controle van het persoonsgebonden budget vindt als volgt plaats. Iedere budgethouder dient een 
deugdelijke administratie te voeren en ten minste de volgende stukken te bewaren: de nota/factuur 
van de aangeschafte voorziening; een betalingsbewijs van aanschaf van de voorziening of een 
overzicht van de salarisadministratie met bewijsmiddelen. Via steekproefsgewijze controle, waarbij de 
omvang van de steekproef wordt bepaald aan de hand van risico inschatting, bepaalt het 
Drechtstedenbestuur bij welke budgethouders deze stukken worden opgevraagd om te controleren of 
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het persoonsgebonden budget besteed is aan het doel waarvoor het is verstrekt. Dit wordt vastgelegd 
in de beschikking.  
 
3. De financiële tegemoetkoming en het eigen aandeel 
 
Het Drechtstedenbestuur kent alleen een financiële tegemoetkoming toe voor die individuele 
voorzieningen waarvoor geen persoonsgebonden budget kan worden verstrekt. Met andere woorden: 
indien voor een individuele voorziening een persoonsgebonden budget kan worden verstrekt, kent het 
Drechtstedenbestuur geen financiële tegemoetkoming toe. Tegen toekenning van een financiële 
tegemoetkoming kunnen vergelijkbare bezwaren van toepassing zijn als tegen verstrekking van een 
persoonsgebonden budget. 
 
Normering 
Het aantal mogelijkheden voor een financiële tegemoetkoming is beperkt:  
 het betreft een gemaximeerde bijdrage in de werkelijke kosten van vervoer, op declaratiebasis; 
 het betreft een bouwkundige woonvoorziening in een woning, waarvan belanghebbende, of zijn 

echtgenoot of geregistreerd partner, niet de eigenaar is. Hierop zijn overigens alle bepalingen voor 
‘wonen in een geschikt huis’ van toepassing met dien verstande dat belanghebbende een eigen 
aandeel in de kosten verschuldigd kan zijn; 

 het betreft een autoaanpassing waarvan belanghebbende niet de eigenaar is. Hierop zijn 
overigens alle bepalingen voor ‘lokaal verplaatsen per vervoermiddel’ van toepassing met dien 
verstande dat belanghebbende een eigen aandeel in de kosten verschuldigd kan zijn; 

 het betreft een financiële tegemoetkoming om een oplossing te helpen realiseren, zoals een 
vergoeding voor verhuizing en herinrichting. 

 
De beschikking waarin een financiële tegemoetkoming wordt toegekend, bevat voorwaarden over de 
besteding van de financiële tegemoetkoming. Dit kan onder aftrek van een zogenaamd eigen aandeel. 
Het eigen aandeel wordt conform de eigen bijdrage toegepast voor de vervoersvoorziening, de 
bouwkundige woonvoorziening en de autoaanpassing. Samen met dit eigen aandeel zal een 
financiële tegemoetkoming kostendekkend zijn, tenzij er nog een algemeen gebruikelijk deel in het 
bedrag zit. Dat kan in mindering worden gebracht, ook naast een eigen aandeel. 
 
Een tegemoetkoming in verhuis- en herinrichtingskosten is alleen aan de orde indien de 
belanghebbende aannemelijk maakt, dat verhuizing naar een aangepaste woning zonder een 
dergelijke vergoeding niet mogelijk is, waardoor de oplossing ‘wonen in een geschikt huis’ niet wordt 
bereikt. 
 
Omdat het Drechtstedenbestuur geen inzage heeft in inkomens en vermogenspositie van de 
belanghebbende kan, zeker bij meerdere individuele voorzieningen, ten onrechte sprake zijn van 
cumulatie van bijdragen. Zeker indien dit aan de orde zou kunnen zijn, treedt het Drechtstedenbestuur 
in overleg met belanghebbende en CAK om te komen tot een juiste bepaling van de hoogten van de 
bijdrage(n). Het Drechtstedenbestuur onderzoekt de mogelijkheid inning van het eigen aandeel 
eveneens door het CAK te laten plaatsvinden. 
 
Beschikbaarstelling, betaling en controle van de financiële tegemoetkoming vinden op dezelfde wijze 
plaats als bij het persoonsgebonden budget. 
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HOOFDSTUK 4. ONDERZOEK, ADVIES EN BESLUITVORMING; BEËINDIGING, 
INTREKKING EN TERUGVORDERING 
 
Onderzoek, advies en besluitvorming 
Hoewel het Drechtstedenbestuur in veel gevallen zelf kan beoordelen of er recht op een 
aangevraagde voorziening bestaat, is het in bepaalde situaties belangrijk deskundigenadvies in te 
roepen, bijvoorbeeld van een onafhankelijk sociaal medisch adviseur of van een andere deskundige. 
 
Artikel 25 van de Verordening biedt de basis voor een zorgvuldig onderzoek om te bepalen of er al 
dan niet sprake is van een medische noodzaak.  
Uit de jurisprudentie blijkt dat indien een belanghebbende geen medewerking verleent, bijvoorbeeld 
door geen gegevens te verstrekken en/of zich te laten onderzoeken, de aanvraag mag worden 
afgewezen op grond van de onmogelijkheid voldoende onderzoek te doen, mits het inderdaad zo is 
dat zonder dit onderzoek de medische noodzaak niet is vast te stellen. Er zal dus altijd beoordeeld 
moeten worden of op een andere wijze de medische noodzaak kan worden vastgesteld. 
 
Het Drechtstedenbestuur is bevoegd om zich te laten adviseren door een daartoe aangewezen 
instantie en kan dit doen als: 
 De belanghebbende nog niet bekend is en hij een aanvraag indient waarmee substantiële kosten 

zijn gemoeid. 
 Te verwachten is dat een aanvraag om medische reden zal worden afgewezen. Zonder een 

medisch advies is in deze situatie het besluit onvoldoende gemotiveerd. 
 Als het Drechtstedenbestuur aanleiding ziet om medisch advies te vragen.  
Het Drechtstedenbestuur beoordeelt vervolgens het medisch advies en besluit tot (gedeeltelijke) 
toekenning of afwijzing van de aangevraagde compensatie of voorziening. 
 
Het besluit op de aanvraag wordt aan de belanghebbende medegedeeld in de beschikking. 
Belanghebbende kan om een toelichting of heroverweging vragen. In de beschikking is opgenomen 
dat binnen 6 weken bezwaar kan worden aangetekend (artikel 7, lid 1 Awb) en dat deze termijn gaat 
lopen één dag na dagtekening van de beschikking, die per post aan de belanghebbende wordt 
gezonden. Het Drechtstedenbestuur maakt geen gebruik van mediation; na behandeling van een 
bezwaar, staat beroep open bij de rechtbank, sector bestuursrecht. 
 
Beëindiging, intrekking en terugvordering 
In de volgende situaties beëindigt de Drechtstedenbestuur een voorziening: 
 Degene die de verstrekking ontvangt, is overleden. 
 Degene die de verstrekking ontvangt, behoort niet langer tot de doelgroep van de Wmo 

(bijvoorbeeld na een revalidatie is niet langer sprake van een beperking). 
 Degene die de verstrekking ontvangt, verhuist naar een andere gemeente. 
 Degene die de verstrekking ontvangt, kan een beroep doen op een voorziening op grond van een 

andere wettelijke bepaling (bijvoorbeeld een rolstoel op grond van de AWBZ in verband met 
verhuizing naar een AWBZ-instelling). 

Bij voorzieningen die naar hun aard beëindigd kunnen worden, zoals voorzieningen, die in bruikleen 
zijn verstrekt, huishoudelijke ondersteuning in natura, een pasje voor collectief vraagafhankelijk 
vervoer en een vervoerskostenvergoeding, wordt beëindigd en is de dienstverlening daarmee 
afgerond.  
  
In artikel 27 van de Verordening is bepaald dat een besluit, genomen op grond van deze verordening, 
in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken. In artikel 28 is bepaald dat in 
bepaalde gevallen – na intrekking – terugvordering aan de orde kan zijn. 
In alle gevallen waarin terugvordering kan plaatsvinden, zal het Drechtstedenbestuur de resterende 
bedragen op basis van de afschrijftermijnen terugvorderen. In de praktijk is dit vooral van toepassing 
bij verstrekkingen in de vorm van persoonsgebonden budget, financiële tegemoetkomingen en 
voorzieningen waarvan de afschrijftermijn nog niet is verstreken. 


