
 

 

Wmo- voorzieningen 

 

1.Algemene voorzieningen  

Dit zijn voorzieningen die in principe voor iedereen beschikbaar zijn die daar behoefte aan 

heeft, zonder ingewikkelde aanvraagprocedures. Voorbeelden zijn de warme 

maaltijdvoorziening, de personenalarmering, zo- net voor huishoudelijke hulp en collectief 

vervoer.  

Hulp bij het huishouden  

Algemene voorziening zo-net, schoonmaakhulp. U kunt rechtstreek een aanvraag voor 

huishoudelijke hulp doen bij zo-net en zelf afspraken maken. U betaalt hiervoor € 8,- per uur 

(u kunt hiervoor een bijdrage krijgen vanuit de bijzondere bijstand van de gemeente). 

Collectief Vervoer  

Dit is een algemene voorziening waarvoor u in aanmerking kom als u geen gebruik kunt 

maken van openbaar vervoer. U krijgt dan een taxipasje met 3000 kilometers per jaar. U 

betaalt een lage eigen bijdrage per kilometer van €0,28 en €1,21 opstaptarief (tarieven oktober 

2018). Daarboven kunt u nog wel reizen maar betaalt u een hoger, kostendekkend tarief. 

Voor het bovenregionale vervoer is de rijksoverheid verantwoordelijk. Voor dit vervoer is 

een systeem opgezet genaamd Valys. 

Scootmobiel en rolstoel pools  

Op diverse locaties in de gemeente Terneuzen kunt u een scootmobiel of rolstoel lenen voor 

kort en incidenteel gebruik.  

Een algemene voorziening is voorliggend op een Wmo-maatwerkvoorziening. Dat wil 

zeggen dat we eerst kijken of er algemene voorzieningen in uw omgeving zijn waar u 

gebruik van kunt maken voordat u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening. 

2. Maatwerkvoorzieningen  

Dit zijn voorzieningen afgestemd op de individuele behoefte van een persoon. Dit kunnen 

bepaalde diensten of hulpmiddelen zijn, maar ook woningaanpassingen. Het is bedoeld voor 

mensen die zich op eigen kracht, met mantelzorg of met hulp van andere mensen uit hun 

netwerk, niet voldoende kunnen redden, of onvoldoende kunnen meedoen. Het gaat dan om 

mensen met een lichamelijke beperking, problemen met opvoeden en opgroeien, chronische 

psychische of psychosociale problemen. Zij komen in aanmerking voor een 

maatwerkvoorziening van de gemeente. De voorziening wordt toegekend met een 

beschikking waarop bezwaar en beroep mogelijk is.  

 

 



 

 

Hulp bij het huishouden 

Hier gaat het om hulp bij de verzorging van uw huishouding wanneer u, uw partner of 

inwonende kinderen niet in staat zijn om de hulp zelf aan te sturen. 

Begeleiding en Dagbesteding Deze voorzieningen zijn gericht op:  

• Het stabiliseren van de zelfredzaamheid en / of participatie van een inwoner;  

• Het verbeteren van de zelfredzaamheid en / of participatie van een inwoner;  

• Het begeleiden van de inwoner bij zelfredzaamheid en / of participatie indien de 

persoonlijke situatie verslechtert.  

Begeleiding thuis  

Langdurig noodzakelijke begeleiding gericht op zelfredzaamheid, regie en structuur in het 

huishouden, het plannen van dagelijkse activiteiten, het aanleren of behouden van 

vaardigheden en het ondersteunen van mantelzorgers.  

Begeleiding thuis speciaal  

Specialistische langdurig noodzakelijke begeleiding bij onder andere tekortschietende 

(zelf)regie of problemen op sociaal-emotioneel gebied. Hierbij kan ook aandacht zijn voor het 

regelen van dagelijkse bezigheden, het nemen van besluiten of het plannen en uitvoeren van 

taken.  

Begeleiding gericht op participatie / dagbesteding  

De dagbesteding vindt in principe overdag plaats, buitenshuis en in groepsverband. Het 

accent ligt op één of meer van de volgende activiteiten: arbeidsmatige activiteiten, activering 

(gericht op een zinvolle besteding van de dag) en het bijhouden van vaardigheden. 

Begeleiding gericht op gespecialiseerde dagbesteding  

Bedoeld voor cliënten met uitgebreide beperkingen bij het dagelijks functioneren 

(persoonlijke zorg, mobiliteit, zelfredzaamheid) die vanwege die beperkingen niet kunnen 

participeren binnen algemene voorzieningen in de buurt. Tijdens de dagbesteding is sprake 

van intensieve begeleiding in samenhang met enige persoonlijke verzorging. De 

dagbesteding is gericht op stabiliseren van functioneren en het voorkomen van 

achteruitgang.  

Kortdurend verblijf 

Kortdurend verblijf kan worden ingezet ter ontlasting van de mantelzorger of het netwerk 

om de klant heen. Hiervan kan sprake zijn bij klanten die voortdurend toezicht nodig hebben 

of waar constant zorg voor nodig is. 

 



 

 

Woonvoorzieningen  

Iedereen woont graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis. Het kan voorkomen dat een 

woning in eerste instantie geschikt lijkt, maar door beperkingen of handicap, niet meer zo 

geschikt is. Dan wordt gekeken naar mogelijke oplossingen voor dit probleem. De gemeente 

kijkt bijvoorbeeld naar algemeen gebruikelijke voorzieningen die kunnen bijdragen aan het 

oplossen van het probleem. Kleine woonvoorzieningen tot een bedrag van €200 komen niet 

voor vergoeding in aanmerking en dient u zelf aan te schaffen. Bij ingrijpende aanpassingen 

wordt de mogelijkheid om te verhuizen naar een geschikte woning onderzocht. Als na 

zorgvuldige afweging verhuizen geen optie is kan het aanpassen van de woning tot de 

mogelijkheden behoren. 

Vervoersvoorzieningen 

 Het gaat hier om oplossingen of voorzieningen voor mensen die niet in staat zijn zich op de 

algemeen gebruikelijke manieren (lopend, fietsend, met het openbaar vervoer of met een 

reguliere auto) te verplaatsen in de directe woon- en leefomgeving. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen vervoer voor de korte of voor de langere afstand. Als op beide terreinen 

problemen bestaan moet worden bekeken welke oplossingen het meest passend zijn. 

Voorbeelden van vervoersvoorzieningen zijn: een scootmobiel en een driewielfiets.  

Rolstoelvoorziening  

In uw woning kunt u zich op verschillende manieren verplaatsen: met een rollator, lopend 

met krukken, met een trippelstoel of met een rolstoel. Van deze voorzieningen valt de 

rolstoel onder de Wmo. Een rolstoel kan met de hand worden aangedreven, maar kan ook 

elektrisch zijn. Er zijn ook rolstoelen die specifiek bedoeld zijn voor sportbeoefening. Wie als 

gevolg van beperkingen geen andere mogelijkheden heeft dan zich verplaatsen met een 

rolstoel, kan een rolstoel toegekend krijgen. De bedoeling daarvan is het zich kunnen 

verplaatsen, al dan niet met hulp van anderen. 

3. Eigen bijdragen  

Voor maatwerkvoorzieningen wordt in sommige gevallen een eigen bijdrage betaald door 

inwoners. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt berekend, opgelegd en geïnd 

door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op basis van de gegevens over uw 

inkomen, leeftijd en huishouden berekent het CAK hoeveel u per vier weken maximaal kunt 

bijdragen. Uw bijdrage voor maatwerkvoorzieningen Wmo mag nooit hoger zijn dan dit 

maximum. U ontvangt iedere vier weken een factuur van het CAK.  

4. Persoonsgebonden budget (PGB)  

Als een inwoner, na het doorlopen van de aanvraagprocedure, in aanmerking komt voor een 

maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) kan 

die maatwerkvoorziening door organisaties worden uitgevoerd, dit noemen wij Zorg in 

natura Deze naturavoorzieningen zijn in de meeste gevallen passend, maar niet altijd. Het is 

daarom in sommige situaties ook mogelijk te kiezen voor een persoonsgebonden budget. Een 



 

PGB is een geldbedrag om een voorziening (zoals een scootmobiel of een rolstoel) of 

dienstverlening (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of begeleiding) aan te schaffen of in te 

kopen.  

Net als bij een in natura voorziening wordt ook bij een PGB een eigen bijdrage in rekening 

gebracht. Een PGB wordt niet verstrekt voor algemene voorzieningen of collectieve 

voorzieningen.  

Voor de toekenning van een PGB gelden een aantal specifieke voorwaarden. Zo is het 

belangrijk dat de cliënt, of iemand in de directe omgeving, taken kan uitvoeren die behoren 

bij het PGB, zoals administratieve werkzaamheden. Ook is de budgethouder zelf 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de voorziening en/of dienst.  

Een PGB wordt sinds 1 januari 2015 georganiseerd in de vorm van trekkingsrecht. Dit 

trekkingsrecht wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. Trekkingsrecht betekent 

dat het PGB rechtstreeks wordt betaald aan de zorgverlener. 

 


