
Meedoen, ook als  
u lichamelijke  

beperkingen heeft!
Individuele voorzieningen in de Wmo



De Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de ge-

meente Beverwijk mee kan blijven doen in de 
samenleving. In het dagelijks leven kan een licha-

melijke beperking, een chronische ziekte of gewoon 
het feit dat u ouder wordt problemen met zich meebren-

gen. Bij het Wmo-loket kunt u terecht met al uw vragen over wonen, 
vervoer, zorg en welzijn. Het Wmo-loket vindt u in de Publiekshal van 
het Stadskantoor in Beverwijk.

In deze folder wordt uitgelegd van welke Wmo-voorzieningen u gebruik 
kunt maken en hoe u deze kunt aanvragen. Met het woord ‘voorzieningen’ 
bedoelen we hulpmiddelen zoals drempelhulpen, scootmobiel, rolstoel 
maar ook hulp bij het huishouden. Veel voorzieningen zijn gratis, soms 
moet u een eigen bijdrage betalen. U kunt voor de meeste voorzieningen 
ook een Persoongebonden budget aanvragen. Wat dat is leest u ook in 
deze folder.  

WMO

Inhoudsopgave

   •  Wonen

   •  Vervoer

   •  Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats

   •  Rolstoel

   •  Hulp bij huishouden

   •  Persoonsgebonden Budget (Pgb)

   •  Hoe vraagt u een Wmo-voorziening aan?

   •  Meer informatie
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Prettig wonen is belangrijk. Wanneer u moei-
lijk ter been bent of bijvoorbeeld moeite heeft 

met zitten of opstaan, kunnen aanpassingen in 
uw huis helpen. Aanpassingen zijn bijvoorbeeld een 

douchestoel, Een tillift of het weghalen van drempels.  
In sommige gevallen is verhuizen een betere oplossing. 

Voorzieningen die de gemeente Beverwijk geheel of gedeeltelijk kan 
vergoeden zijn:
	 •    Kleine woningaanpassingen (bijvoorbeeld een douchezitje,  

verwijderen drempels of een deurverbreding);
	 •   Grotere woningaanpassingen (het plaatsen van een traplift,  

meerkosten van een aangepaste keuken);
	 •   Vervanging van vloerbedekking en stoffering in de slaapkamer  

in verband met COPD of allergie;
	 •  Tegemoetkoming in de kosten van verhuizing;
	 •   Onderhoud en reparatiekosten van de woningaanpassingen.

De gemeente vergoedt géén woonvoorzieningen die gewoon te koop zijn 
voor iedereen en niet speciaal bedoeld zijn voor mensen met een beper-
king. Denk daarbij aan een verhoogd toilet, mengkranen of een intercom. 
Heeft u tijdelijk een douchestoel, toiletstoel of toiletverhoger nodig, dan 
kunt u deze lenen bij de Thuiszorgwinkel in Beverwijk.

Lopen, rennen, vliegen, staan, 
hollen. De meeste mensen 
staan er niet bij stil. Dat wordt an-
ders wanneer u door leeftijd of een 
lichamelijk beperking niet zo goed meer 
uit de voeten kunt. Kunt u geen gebruik meer 
maken van fiets, brommer of openbaar vervoer? Dan kunt u een beroep 
doen op de vervoersvoorzieningen van de Wmo. 

De gemeente vergoedt de volgende voorzieningen geheel of gedeeltelijk:
	 •  Collectief vervoer. De OV-taxi brengt u van deur tot deur;
	 •   Scootmobielen, driewielfietsen, handbike, ouder-kind tandem en 

dergelijke. Zij worden in bruikleen verstrekt. 

Het gebruik van de OV-taxi (collectief vervoer) is bedoeld om u de moge-
lijkheid te geven om familie of vrienden op te zoeken of voor een gezellig 
dagje uit. Met de CVV-pas kunt u tegen een verlaagd tarief gebruik maken 
van de OV-taxi. 
Voor het gebruik van de OV-taxi kunt u een aanvraag indienen bij de  
gemeente. Bent u 75 jaar of ouder? Dan is bij de aanvraag voor een  
CVV-pas een medische keuring niet nodig.

Kunt u door een lichamelijke beperking geen gebruik maken van het open-
baar vervoer of het collectief vervoer dan kunt in aanmer-

king komen voor een vervoerskostenvergoeding voor 
het gebruik van de eigen auto, rolstoeltaxi of 

vervoer door derden. Hierbij wordt rekening 
gehouden met uw inkomen. 

WONEN VERVOER
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Voor een gehandicaptenparkeer-
plaats komt u in aanmerking als 
u als bestuurder in uw straat of 
buurt niet goed kunt parkeren 
en u door uw beperking uw 
huis niet kunt bereiken. Hier-
voor is behalve een onafhanke-
lijke medische keuring ook een 

verkeerskundig onderzoek nodig. 

U kunt bij de gemeente Beverwijk 
een gehandicaptenparkeerkaart aan-

vragen als u niet in staat bent om zelf-
standig een afstand van méér dan 100 meter 

te voet af te leggen. U moet  hiervoor wel medisch 
gekeurd worden. U kunt als bestuurder en als passagier een parkeer-
kaart aanvragen. De gehandicaptenparkeerkaart is persoongebonden en 
vijf jaar geldig. U betaalt wel éénmalig leges voor de aanvraag van een 
gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats. 

Wordt u of bent u door uw handicap 
(bijna) permanent rolstoelgebonden? 
Dan bekijkt een Wmo-adviseur, soms samen 
met een onafhankelijk indicatieadviseur, aan welke eisen uw rolstoel 
moet voldoen. Welk type rolstoel is geschikt? Een handbewogen rolstoel 
of elektrische rolstoel?

Bent u met sporten afhankelijk van een rolstoel? Dan kunt u een financiële 
tegemoetkoming voor de aanschaf en onderhoud aanvragen en hiermee 
zelf een sportrolstoel kopen bij een bedrijf van uw keuze. 

Het selecteren van een rolstoel is maatwerk. Uw Wmo-adviseur onder-
zoekt samen met de leverancier welke rolstoel het beste past bij u als 
gebruiker. De rolstoel wordt in bruikleen verstrekt. Aanpassingen aan  
rolstoelen worden alleen vergoed als er sprake is van een Wmo-indicatie.  
De onderhoudskosten en reparatie van uw rolstoel  
komen voor rekening van de gemeente.
Bij de aanvraag van een sportrolstoel 
wordt goed gekeken of u deze gaat 
gebruiken voor het beoefenen 
van een sport. Recreatieve 
activiteiten vallen hier niet 
onder, u moet lid zijn van 
een sportvereniging. 

GEHANDICAPTEN -
PARKEERKAARTEN EN  
–PARKEERPLAATS

ROLSTOEL
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Bent u voor lange tijd 
ziek? Komt u net uit 

het ziekenhuis en moet 
u herstellen? Wordt u ou-

der en heeft u moeite met de 
dagelijkse huishoudelijke taken?  

Mogelijk kan de gemeente u helpen 
bij het vinden van een oplossing. 

De Wmo-adviseur bespreekt in de meeste gevallen telefonisch uw  
persoonlijke situatie en beoordeelt voor welke taken u hulp kunt krijgen.  
U kunt hierbij denken aan het schoonmaken van het huis, wassen, strijken, 
opruimen, jonge kinderen helpen bij de verzorging of ondersteuning bij de 
organisatie van uw huishouden. Uw medische situatie, gezinssituatie en 
woonsituatie zijn hierbij van belang. 
Er kan in principe geen hulp bij het huishouden worden aangevraagd voor 
het doen van boodschappen en het bereiden van maaltijden. Hiervoor 
kunt u gebruik maken van een boodschappenbezorgdienst of een maal-
tijdvoorziening. 

Bij het beoordelen of u hulp bij het huishouden nodig heeft wordt eerst 
gekeken of er hulp binnen uw eigen gezin geregeld kan worden. Als één 
van de gezinsleden uitvalt, wordt het als normaal beschouwd dat andere 
huisgenoten (een deel) van de taken overnemen. Dit heet gebruikelijke 
zorg. 

Hoelang en hoeveel uur krijgt u?
Is de hulp aan u toegewezen? Dan krijgt u van de gemeente een brief 
(beschikking). Hierin staat hoeveel uur u hulp krijgt. Mocht u na afloop van 
de periode opnieuw hulp nodig hebben, dan kunt u een nieuwe aanvraag 
indienen. 

U mag zelf uw voorkeur aangeven voor een zorgaanbieder. U kunt  
kiezen voor de zorgaanbieders waar de gemeente een contract mee 
heeft. Wilt u hulp van een andere zorgaanbieder of kent u zelf iemand die 
de huishoudelijke taken voor u kan uitvoeren? Dan moet u een bedrag, 
een persoonsgebonden budget, bij de gemeente aanvragen. U leest hier 
verderop in deze folder meer over.

Voor hulp bij het huishouden wordt altijd een eigen bijdrage gevraagd, 
zowel bij hulp in natura als bij een persoonsgebonden budget. Hoe hoger 
uw inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt later 
door het CAK geïnd. Dit is een landelijk administratiekantoor.

Een Persoonsgebonden budget (Pgb) voor 
Wmo-voorzieningen is een geldbedrag 
waarmee u zelf de voorzieningen uitkiest 
en koopt. Met uw Pgb voor hulp bij het 
huishouden huurt u iemand in die u 
helpt in het huishouden. Dat kan een 
professionele kracht zijn, maar ook 
een kennis of familielid. U kunt ook 
voor een Pgb kiezen bij voorzienin-
gen als een rolstoel of scootmo-
biel. Met het Pgb dat de gemeente 
vaststelt kunt u zelf uw voorziening 
inkopen en onderhouden. 

Verantwoording
Als u kiest voor een Pgb moet u ver-
antwoording afleggen over hoe u dat be-
drag heeft gebruikt. Dat kan per maand of 
per half jaar, afhankelijk van de voorziening en de 
voorschotperiode. Op welke manier u het geldbedrag 
moet verantwoorden staat in de brief (beschikking) die van de gemeente  
ontvangt. Het Servicecentrum Pgb van de Sociale Verzekeringsbank kan 
u helpen met de administratie van uw Pgb voor hulp bij het huishouden.  
De gemeente heeft met hen een overeenkomst afgesloten. De contact-
gegevens vindt u achterin deze folder.

Eigen bijdrage
Bij een Pgb voor hulp bij het huishouden wordt een eigen bijdrage geheven. 
U betaalt geen eigen bijdrage voor hulpmiddelen.

HULP BIJ HET 
HUISHOUDEN

PERSOONS-
GEBONDEN 
BUDGET

U vraagt  
hulp

Gemeente 
beoordeelt 
aanvraag

Zorg aanbieder 
voert 

hulp uit

CAK int 
eigen 

bijdrage
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WMO-VOORZIENING 
AANVRAGEN? 

Wanneer u een aanvraag voor een Wmo-voorziening wilt indienen, kunt 
u dat doen bij de gemeente. Hiervoor kunt u bellen (0251-256256) en  
vragen naar het Wmo-loket, maar u kunt natuurlijk ook langskomen in het 
Stadskantoor. Ook kunt u een aanvraag/melding doen via het Wmo-loket 
op www.beverwijk.nl.

We gaan samen het gesprek aan wat in uw situatie het meest nodig is om 
mee te kunnen blijven doen. De Wmo-adviseur van de gemeente beoor-
deelt uw aanvraag en bekijkt welke voorziening voor u passend is. Hiervoor 
stelt de Wmo-adviseur aan u telefonisch een aantal vragen of neemt de 
vragen door bij een huisbezoek. Afhankelijk van de soort voorziening kan 
de adviseur advies inwinnen bij een arts, ergotherapeut of bouwkundige.  
De gemeente handelt uw aanvraag zo snel en zorgvuldig mogelijk af, in 
ieder geval binnen de wettelijke termijn van 8 weken.  U ontvangt per post 
een beschikking (brief met een besluit) van de gemeente Beverwijk.  

Voorwaarden aanvraag
Bij alle voorzieningen die in deze folder worden genoemd is het belangrijk 
dat u weet dat u alleen een aanvraag in kunt dienen voor uzelf. U komt in 
aanmerking voor een individuele voorziening als dat medisch noodzakelijk 
is en u de voorziening langer dan zes maanden nodig heeft. De gemeente 
kijkt bij alle oplossingen altijd naar de meeste geschikte en goedkoopste 
oplossing. Het is niet de bedoeling dat u een hulpmiddel aanschaft voordat 
u toestemming heeft van de gemeente.

Bezwaar maken
Het komt voor dat een aanvraag voor een voorziening wordt afgewezen. 
Dat kan bijvoorbeeld omdat de noodzaak van een voorziening niet kan wor-
den vastgesteld of omdat de aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet. 
Bent u het niet eens met de afwijzing dan kunt u een bezwaarschrift met 
uw naam, adres, datum, reden bezwaar en  kopie van de brief (beschik-
king) sturen naar het onderstaande adres. Let erop dat het bezwaarschrift 
6 weken na ontvangst van de brief (beschikking) binnen is bij de gemeente. 

U kunt nog veel meer informatie vinden in ons digi-
taal loket op www.beverwijk.nl. Hier vindt u niet  
alleen informatie over de Wmo-voorzieningen, 
maar bijvoorbeeld ook adressen van 
een boodschappenhulp, maaltijdvoor-
zieningen, klussen in en om het 
huis, personenalarmering en  
fysiotherapeuten.

MEER 
INFORMATIE

Het Wmo-loket is een onder-
deel van het publieksbureau en 
is te vinden in de publiekshal 
van het Stadskantoor in  
Beverwijk
President Kennedyplein 1
Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden
Maandag, woensdag en vrijdag:  
van 9.00 uur tot 16.00
Dinsdag: van 9.00 uur tot 12.30
Donderdag: van 9.00 uur tot 20.00

U kunt ons ook bellen 
Het gemeentelijk callcenter is  
dagelijks bereikbaar van 8.00 uur tot 
17.00 uur. Telefoon: (0251) 256 256

Het CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag
0800 – 1925 (gratis)

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Servicecentrum PGB
Postbus 8038 
3503 RA Utrecht 
Telefoon: (030) 264 82 00  
E-mail: pgb@svb.nl
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Heeft u vragen over 
wonen, welzijn en 
zorg in Beverwijk?
In het digitale Wmo loket vindt u antwoord op al uw vragen.

U kunt hier informatie krijgen over producten en diensten van 

verschillende aanbieders in de gemeente Beverwijk. 

Ook vindt u er veel informatie over producten en diensten van de 

regionale aanbieders, een antwoord op veelgestelde vragen, 

openingstijden en actuele contactgegevens van bedrijven en 

instellingen.

U vindt het Wmo-loket via www.beverwijk.nl 

door te klikken op Wmo-loket.
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