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Hulp bij het huishouden 

www.ermelo.nl 

Informatie over de eigen bijdrage 
Als u hulp bij het huishouden via de Wmo krijgt, een woonvoorziening of een aangepast ver-

voersmiddel hebt via de Wmo, dan moet u daar een eigen bijdrage voor betalen. Ook als u de 

hulp en/ of voorziening als Pgb ontvangt. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk en moet u elke 

vier weken betalen, voor een periode van (maximaal) drie jaar. Behalve voor de hulp bij het huis-

houden, daarvoor moet u de eigen bijdrage betalen zolang als de hulp ontvangt. Maar u betaalt 

nooit meer, dan dat de hulp en/of voorziening gekost heeft. De eigen bijdrage wordt berekend 

en geïncasseerd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). 

 

Hoeveel moet ik betalen? 

Wilt u weten hoe hoog uw eigen bijdrage wordt? Neem dan contact op met het klantcontactcen-

trum van de  gemeente Ermelo of reken het zelf uit op de website van het CAK (www.hetcak.nl). 

Aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend, het is slechts een indicatie. Maar u 

kunt hiermee al wel een zeer goed beeld krijgen, hoe hoog uw eigen bijdrage wordt. 

 

Betaalt u al een eigen bijdrage aan het CAK? 

Als u al een eigen bijdrage betaalt aan het CAK, omdat u bijvoorbeeld persoonlijke verzorging 

ontvangt, een voorziening van de Wmo hebt of uw partner verblijft in een (zorg)instelling, kijkt u 

dan op de (definitieve) beschikking van het CAK hoe hoog uw maximale eigen bijdrage is. 

Betaalt u nu al de maximale eigen bijdrage, dan hoeft u voor de hulp en/of voorziening niet  

extra te betalen. Betaalt u nog niet uw maximale eigen bijdrage, dan wordt zeer waarschijnlijk 

vanaf het moment dat u de  hulp en/of voorziening toegekend krijgt de maximale eigen bijdrage 

opgelegd. U betaalt de eigen bijdrage, zolang u de hulp bij het huishouden ontvangt. 

Een Wmo-voorziening aanvragen  

Woonvoorziening 
Hebt u een handicap en daarvoor aan-

passingen in uw woning nodig, zoals 

een verhoogd toilet? Of moet u verhui-

zen naar een aangepaste woning? Dan 

kunt u bij de gemeente een beroep 

doen op een woonvoorziening van de 

Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo). U kunt een tegemoetkoming in 

de aanpassingskosten of een voorzie-

ning in natura ontvangen. Het is ook 

mogelijk om bij een  

medisch noodzakelijke verhuizing  

een tegemoetkoming in de verhuis-

kosten krijgen. 

Eigen bijdrage 

Houdt u er rekening mee dat als u de 

woonvoorziening toegekend krijgt, u 

voor de voorziening(en) een eigen 

bijdrage moet betalen. Deze bijdrage 

is inkomensafhankelijk en moet u elke 

vier weken betalen, voor een periode 

van (maximaal) drie jaar. U betaalt 

nooit meer, dan de voorziening ge-

kost heeft. 

Kijk voor informatie over de eigen 

bijdrage op pagina 4 van dit infor-

matieblad. 
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Hebt u hulp nodig om zelfstandig te 

kunnen blijven wonen en/of bent u 

(tijdelijk) niet in staat om uw huishou-

den te verzorgen? Dan kunt u bij de 

gemeente een aanvraag indienen voor 

hulp bij het huishouden. 

 

Gebruikelijke zorg 

Als u een aanvraag indient voor hulp 

bij het huishouden, dan wordt in eerste 

instantie gekeken of de zorg binnen  

 

 

 

 

het eigen gezin of het eigen huishou-

den is te regelen. De kans is zeer klein 

dat de aanvraag voor hulp bij het huis-

houden wordt toegekend, als er sprake 

is van: 

• huishoudelijke hulp waarbij de 

zorgvrager een gezonde volwassen 

partner/huisgenoot heeft; 

• huishoudelijke hulp waarbij er 

meerderjarige inwonende kinderen 

zijn; 

 

 

 

 

• hulp en opvang voor kinderen bij 

uitval van een van de ouders waar-

bij de andere ouder geen gezond-

heidsproblemen heeft. 

 

Eigen bijdrage 

Houdt u er rekening mee dat als u de 

hulp toegekend krijgt u voor de hulp 

een eigen bijdrage moet betalen. 

Deze bijdrage is inkomensafhankelijk 

en moet u elke vier weken betalen  

zolang u de hulp ontvangt. 

 



Vervoersvoorziening 
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Rolstoel nodig voor korte tijd? 

Hebt u voor een korte periode (minder 

dan zes maanden) een rolstoel nodig? 

Dan kunt u (kosteloos) een rolstoel 

lenen bij één van de uitleenpunten. Het 

dichtstbijzijnde uitleenpunt voor inwo-

ners van Ermelo is het Thuisleenpunt 

van Icare in Harderwijk. U kunt de arti-

kelen zelf (laten) ophalen. Hiervoor 

moet u wel een geldig legitimatiebewijs 

kunnen tonen. In principe zijn alle arti-

kelen op voorraad. Grote artikelen wor-

den gratis thuisbezorgd. Bel voor meer 

informatie met de Icare Zorgcentrale, 

0900 88 33 (€ 0,10 per minuut) 

 

 

 

 

Rolstoel nodig voor langere tijd? 

Hebt u langer dan zes maanden een 

rolstoel nodig? Dan kunt u bij de ge-

meente een aanvraag indienen voor 

een rolstoel. 

 

AWBZ instelling 

Verblijft u in een instelling met een 

indicatie voor verblijf en behandeling, 

die door één en dezelfde instelling 

wordt verleend? En vindt de behande-

ling plaats door een medewerker die in 

dienst is van de instelling waar u ver-

blijft? Dan kunt u op grond van de 

AWBZ een aanvraag indienen bij uw 

ziektekostenverzekeraar. Anders kunt 

u een aanvraag indienen voor een rol-

stoel bij de gemeente Ermelo. 

 

Eigen bijdrage 

Voor een rolstoel hoeft u geen eigen 

bijdrage te betalen. 

 

      Hoe wil ik mijn hulp/zorg ontvangen? 
 

Zorg in natura 

Als u kiest voor de zorg in natura dan zorgt de gemeente ervoor dat u de voorziening krijgt. Hebt u hulp bij het huis-
houden? Dan krijgt u de hulp van één van de zorgaanbieders, waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. 
 
Persoonsgebonden budget (pgb) 

Regelt u het liever zelf en/of gaat u voorkeur uit naar een andere leverancier of zorgaanbieder? Dan kunt u ook een 
Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Met een pgb krijgt u van de gemeente een bedrag op uw rekening ge-
stort, waarmee u zelf de hulp of voorziening kunt inkopen. De hoogte van dat bedrag wordt vastgesteld aan de hand 
van de gestelde indicatie. 
 
Uiteraard dient het geld besteed te worden aan het doel waarvoor het aan u wordt toegekend. Dit houdt in dat u altijd 
een (kopie van) de factuur moet inleveren van de toegekende voorziening. 
Als u de hulp bij het huishouden via een persoonsgebonden budget hebt aangevraagd, dan dient u jaarlijks hierover 
verantwoording af te leggen. 
 

Wilt u graag een persoonsgebonden budget voor de hulp bij het huishouden, maar bent u zelf niet in staat om zelf de 
salarisadministratie te regelen? Dan kunt u ervoor kiezen om dit door het Servicecentrum PGB te laten doen. Het  
Servicecentrum PGB is een onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), deze service kost u geen geld. 
 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, haal dan de brochure bij het klantcontactcentrum van de gemeente 
Ermelo. Op werkdagen kunt u van 8.00-17.00 uur ook telefonisch contact opnemen met het Servicecentrum PGB,  
telefoonnummer is (030) 2 64 82 00 . 
 
In principe is het voor bijna alle individuele voorzieningen mogelijk om een pgb aan te vragen, behalve voor de  
mobiliteitspas van de Regiotaxi en een sportrolstoel 
 

Eigen bijdrage 

Houdt u er rekening mee, dat als u een pgb ontvangt, u ook nog de eigen bijdrage moet betalen. Dit bedrag mag niet 
uit het pgb betaald worden. 

Rolstoelvoorziening 
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Kunt u door ziekte, handicap of beper-

king geen gebruik maken van de alge-

mene vervoermiddelen? 

Dan kunt u een beroep doen op een 

vervoersvoorziening van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (Wmo).  

De vervoersvoorzieningen zijn bedoeld 

voor het onderhouden van sociale con-

tacten en voor de dagelijkse bezig-

heden. Denk hierbij aan boodschappen 

doen, een bezoek brengen aan familie 

of naar de kapper gaan. De vervoers-

voorzieningen van de Wmo gelden niet 

voor woon-werkverkeer of recreatief 

vervoer. 

 

Inkomensgrens 

De gemeente Ermelo hanteert een inko-

mensgrens als u een vervoersvoorzie-

ning aanvraagt. Dit houdt in dat het 

alleen zin heeft om een vervoersvoor- 

ziening bij de gemeente aan te vragen 

als uw inkomen op of onder de door  

de gemeente gestelde inkomensgrens 

ligt. De inkomensgrens is afhankelijk 

van uw leeftijd en leefsituatie. Hier-

onder vindt u de inkomensgrenzen 

vanaf 1 januari 2010. 

 

Eigen bijdrage 

Houdt u er rekening mee dat als u een 

vervoersvoorziening toegekend krijgt, 

u voor de voorziening een eigen bij-

drage moet betalen. Deze bijdrage is 

inkomensafhankelijk en 

moet u elke vier weken be-

talen, voor een periode van 

(maximaal) drie jaar. U be-

taalt nooit meer, dan de 

voorziening gekost heeft. 

De eigen bijdrage hoeft u 

niet te betalen als u een 

mobiliteitspas voor de Re-

giotaxi krijgt. Voor de aan-

gepaste vervoersmiddelen hoeft u al-

leen een eigen bijdrage te betalen als u 

de voorziening in bruikleen door de 

gemeente verstrekt krijgt. Als de voor-

ziening in eigendom verstrekt wordt, 

dan wordt er eenmalig een zogenaam-

de besparingsbijdrage in rekening  

gebracht. U hoeft dan geen eigen  

bijdrage te betalen. 

Kijk voor informatie over de eigen 

bijdrage op pagina 4 van dit  

informatieblad. 

Tot 65 jaar Wmo maandnorm 

(netto-bedragen) 

echtpaar € 1.851,14 

1 ouder gezin € 1.666,02 

alleenstaand (zelfstandig of wonend bij ouders) € 1.295,79 

echtpaar in instelling* € 756,56 

alleenstaande in instelling * € 474,90 

65 jaar en ouder   

echtpaar, beide 65+ € 1.958,40 

echtpaar, 1 van beide 65+ € 1.958,40 

1 ouder gezin € 1.789,05 

alleenstaande € 1.423,82 

echtpaar, in instelling * € 756,56 

alleenstaande, in instelling * € 474,90 

Inkomensgrens voor vervoersvoorzieningen 
De gemeente Ermelo hanteert een inkomensgrens voor vervoersvoorzieningen. Als uw netto maandinkomen boven 
de hier onderstaande inkomensgrens komt, komt u niet in aanmerking voor de gevraagde vervoersvoorziening.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* = Als u in een instelling verblijft wordt er gekeken naar het netto maandinkomen. Hier haalt u de AWBZ-bijdrage, 
die u aan het CAK betaalt vanaf. Het bedrag wat u dan overhoudt is bepalend. 
 
Vakantiegeld per 1 januari 2010 = 5 % 


