INFORMATIE FOLDER VWM over aanvragen van woningaanpassingen
bij gezondheidsklachten (versie juni 2019) Info wordt up to date gemaakt
door de SooS
Zo werkt momenteel het aanmelden voor eventuele gewenste
woningaanpassingen bij WMO afdeling van de gemeente.
Iedereen heeft recht op een woningaanpassing bij senioren,
gezondheidsklachten, mits de gemeente deze goedkeurt. Dus leeftijd;
beperking; speelt geen rol. Wanneer iemand lichamelijke beperkingen heeft
en denkt dat daardoor woningverbeteringen nodig zijn kan hij bellen naar
de WMO. (er is dus niet een indicatie of verwijzing van huisarts nodig).
Hoe kun je je aanmelden voor een gesprek met de WMO.
Je kunt bellen naar 14043 en vragen naar de WMO. Handiger is wellicht
even langsgaan want het is op Randwycksingel 22. Open spreekuur op
ma,di,woe,vrij 8.30 tot 12.00 uur en do van 13.30 tot 19.00 uur.
Nadat je een aanmelding hebt gedaan komt iemand thuis langs voor een
“keukentafelgesprek”, waarbij ze vragen naar de beperkingen en problemen
en kijken naar de woning.
Hoe wordt er dan beoordeeld of je recht hebt op iets:
Dat is maatwerk. Na het bezoek bij je thuis zullen zij adviezen geven en
bekijken of er aanpassingen nodig zijn die uit de WMO betaald worden. De
WMO is er alleen voor de grotere woningaanpassingen (bedragen hoger
dan €250,-), zoals bv grote beugels rond de wc die de grond in moeten, een
traplift in de woning enz. Er wordt dan door de CAK gekeken of de
betreffende burger zelf een bijdrage kan betalen aan de kosten. Dus er
wordt een bijdrage berekend naar inkomen.

Deze worden e.v.

maandelijks verrekend. Het kan ook zijn dat de gemeente vindt dat 1.

teveel aanpassingen nodig zijn, en deze niet echte oplossingen zijn. In die
gevallen geeft de gemeente een Verhuisindicatie af naar een
seniorenwoning elders. Soms willen aanvragers die zelf ook graag.
Verhoogde WC of verlaagde douchebak: daarvan vindt de gemeente dat de
verhuurder / woningbouwvereniging dit moet regelen en bekostigen. In een
enkel geval zal de WMO misschien een lage seniorendouchebak
vergoeden, maar dan niet het opknappen van de rest van de badkamer.
VWM heeft vanaf 2019 een pot voor “woningaanpassingen voor minder
bedeelden”, als het gaat om goedkopere aanpassingen onder de 250 euro.
Kleinere goedkopere aanpassingen (tot 250 euro) zijn voor de burger zelf,
daarvoor kun je niet naar de gemeente-WMO stappen. In 2019 is in de ALV
besloten dat we een pot hebben waaruit (minder bedeelde) bewoners die
een woningaanpassing wensen geld kunnen aanvragen voor zo’n kleinere
aanpassing (denk aan grijpstang bij de douche, een plastive drempelvanger
enz). VWM vind dit van belang omdat woningaanpassingen preventief
werken bij bv vallen, en omdat we de ouderen zo lang mogelijk in hun
woning willen kunnen laten wonen.
Het aanvragen uit deze pot werkt als volgt:

1 Die persoon geeft via een mail aan de werkgroep contributie door welke
aanpassing (tbv levensloopbestendig wonen) hij of zij wil aanbrengen, en
wat deze kost.
2 Men legt uit dat men in de laagste inkomenscategorie zit en werkgroep
contributie controleert dit en bevestigt dit in een mailtje.
3 Dan kan deze bewoner met die bevestigingsmail aan het BOZ vragen om
de materialen te kopen en de aanpassing te komen plaatsen.
4 De werkgroep BOZ levert dit bonnetje in bij financiën om te boeken op
de post: “woningaanpassingen voor minder bedeelden”.

2.

We hebben meermalen doorgevraagd bij de gemeente over mogelijkheid
van trapliften in gezamenlijke traphallen.
De antwoorden waren niet eenduidig. Onze indruk is dat dit niet altijd
geboden zal worden door de WMO gemeente, echter het is niet uit te
sluiten. Men spreekt van maatwerk. Dus dat bij elk geval (elke aanvraag) de
gemeenteconsulent thuis komt kijken en per geval bekijkt of dat een
haalbare oplossing biedt.
Ook zal de gemeente dan beoordelen of zij nog een advies van de
Brandweer moeten opvragen. (dit heeft Brandweer ons uitgelegd).
Kortom: TRAPLIFT IN DE HAL: Laten we dit te zijner tijd dan proberen!

Traplift in eigen woning:
Een traplift in je eigen woning kan goedgekeurd worden, men bekijkt dat
per geval, of dat de oplossing biedt en vergoed wordt.

Automatische deuropeners en drempelwegnemers (plastic). Als een
burger deze nodig blijkt te hebben kunnen deze kosteloos vanuit de
WMO geregeld en aangebracht worden. Het is dan zo dat het voor die
ene persoon is aangebracht maar het hele cluster daar dan wel profijt
van mag hebben.
RECHTEN EN PLICHTEN ALS HUURDER IN GEVAL VAN
AANBRENGEN VAN BENODIGDE WONINGAAPASSINGEN?
Je hoeft geen toestemming vragen aan verhuurder als het gaat om een
woningaanpassing bedoeld voor senioren of minder validen:
Voor een huurhuis heeft men formeel geen toestemming nodig van de
verhuurder om dergelijke aanpassingen te plaatsen. En bij verhuizen
hoeven dergelijke aanpassing[en] niet verwijderd te worden door de
oudhuurder.
3.

Het BOZ zal in overleg met de nieuwe bewoners beslissen of de
woningaanpassing blijft zitten of door hen verwijderd zal worden. Dit
gebeurt op kosten van de verhuurder VWM.

4.

INFORMATIE FOLDER VWM
INFORMATIE OVER THUISZORGWINKELS (versie 2018)

De thuiszorgwinkel heeft vele spullen en materialen waarmee woongemak
vergroot kan worden:
Van grijpknijper, tot autostoelkussen tot rollator: het is er te vinden:
Voor kleine aanpassingen of voor rollators en dergelijke kun je ook terecht
bij een thuiszorgwinkel.
Blijkbaar kun je bv rollators voor een half jaar lenen om uit te proberen of
deze aanpassing voldoet. De mensen kunnen als je wil bij je langs komen
thuis, om iets te demonstreren (soms kan men dan pas zien wat voor
materiaal er nodig/passend is bij je thuis.)
Als iemand niet genoeg geld heeft kan ook hiervoor een bijdrage bij de
bijstand worden aangevraagd.
Info over thuiszorgwinkel Vegro (hoort bij Envida)
Mockstraat 1

of Brusselsestraat 148

Maastricht

Tel voor info: 043-3690660 of 0900-2887766
Tel om iemand thuis te laten komen, bv thuis demonstratie van rollator:
0800-2887766
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