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In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

- Ook De Eerste Kamer stemt in met Wmo-abonnementstarief 

-     Het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen bij ROGPlus 

Ook De Eerste Kamer stemt in met Wmo-abonnementstarief 

Na De Tweede Kamer heeft ook De Eerste Kamer eensgezind ingestemd met de invoering van het Wmo-
abonnementstarief. Dit is een maximum van 19 euro per maand aan eigen bijdragen voor hulp en 

ondersteuning via de gemeenten. Naar schatting zo’n 150.000 huishoudens gaan er met dit tarief op 
vooruit. 

‘Mooi dat dit abonnementstarief ook door de Eerste Kamer is aangenomen. We hebben ons afgelopen jaren keihard 
ingezet voor deze maximale eigen bijdrage voor de Wmo. Dit is een opluchting voor veel mensen met een beperking’, 
reageert Ieder(in)-directeur Illya Soffer. 

Werking van abonnementstarief 
Voor 2019 was er al een abonnementstarief ingevoerd voor vrijwel alle maatwerkvoorzieningen. Dit betreft € 17,50 
per 4 weken. Om het abonnementstarief ook te laten gelden voor bepaalde algemene voorzieningen, is er een 

wetswijziging nodig. Het wetsvoorstel is aangenomen en de wet treedt in werking vanaf 1 januari 2020.  

Dit betekent dat vanaf 1 januari 2020 een abonnementstarief geldt van € 19,- per maand voor vrijwel alle 

maatwerkvoorzieningen (alleen niet voor beschermd wonen en opvang) en kan gelden voor algemene voorzieningen. 
Het is aan de gemeente om te bepalen voor welke algemene voorzieningen het abonnementstarief geldt. Het zou in 

ieder geval moeten gelden voor voorzieningen met een ‘duurzame hulpverleningsrelatie’ (langer dan 6 maanden). In 
de behandeling van de wet is begeleiding als voorbeeld genoemd van een algemene voorziening waarvoor het 

abonnementstarief gaat gelden.  

Eigen bijdragen Wlz verlagen 
Dit maximumtarief is een goede eerste stap tegen de stapeling van zorgkosten waar mensen mee te maken hebben. 

Ieder(in) dringt ook aan op verlaging van de hoge eigen bijdragen voor langdurige zorg (Wlz) en verlaging van het 

eigen risico voor de zorgverzekering. 

Minimavoorzieningen onaangetast laten 
Ieder(in) houdt de komende tijd in de gaten hoe het abonnementstarief wordt uitgevoerd door gemeenten. Hulp en 

ondersteuning via de gemeenten mag zeker niet achteruit gaan. Het abonnementstarief mag niet tot verkapte 
bezuinigingen leiden. Voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen (zoals vrijstelling van eigen bijdragen 

Wmo) moeten gewoon overeind blijven.                                                                                                                                                                    
Bron: Ieder(in).nl                                                                                                                                              

Het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen bij ROGPlus                                                                                                                      
Lukt het niet (meer) om alles zelf te doen in uw dagelijkse leven? Mogelijk komt u in aanmerking voor ondersteuning, 

zoals een rolstoel of huishoudelijke hulp.  

Lukt het niet (meer) om alles zelf te doen in uw dagelijkse leven? Door bijvoorbeeld ziekte of een beperking? Dan 
verwacht de overheid dat u eerst ‘op eigen kracht’ probeert een oplossing te vinden. Dat staat in de Wet 
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maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw kunt bijvoorbeeld zelf een hulpmiddel kopen of eenvoudige aanpassingen 

in huis (laten) doen, zoals het aanbrengen van een hoog toilet. Of een familielid of kennis vragen te helpen in het 

huishouden, of met het bijhouden van de administratie. Zo kunt u langer thuis blijven wonen. 

Lukt niet alles meer op eigen kracht? En is er ook geen familielid of kennis die u kan helpen? Dan komt u mogelijk in 
aanmerking voor ondersteuning. Bij de wijkteams Vlaardingen zijn Wmo- consulenten werkzaam die u graag helpen. 

Daarnaast zijn er regelingen om u en uw mantelzorger te ontlasten. Voor de meeste voorzieningen betaalt u 
een bijdrage in de kosten.                                                                                                                                                    

Hoe werkt het aanvragen van hulpmiddelen?                                                                                                          

Mogelijk kunt u met behulp van ondersteuning of een (maatwerk)voorziening langer zelfstandig thuis blijven wonen. 
De wijkteams Vlaardingen hebben hierover afstemming met ROGPlus. ROGPlus is de organisatie voor Maassluis, 

Vlaardingen en Schiedam die maatwerkvoorzieningen regelt en indicaties verzorgt voor bijvoorbeeld individuele 
begeleiding thuis of dagbesteding in een zorginstelling. In gesprek met u bekijkt een deskundige Wmo-consulent 

welke ondersteuning het best aansluit op uw hulpvraag. Daarbij bespreekt u ook samen wat u zelf kunt, of kunt 
regelen met hulp van familie, vrienden, buren en vrijwilligers.                                                                                                 

Welke voorzieningen zijn er?                                                                                                                                                                 

In Vlaardingen zijn er diverse voorzieningen of hulpmiddelen om u te ondersteunen, zoals:                                                                  
Aanpassingen in huis 

Wilt u lang zelfstandig blijven wonen, maar zijn daarvoor aanpassingen nodig in of rondom uw huis? Mogelijk komt u 
dan in aanmerking voor een aanpassing of een woonvoorziening. Lees hierover meer op www.rogplus.nl.     

Dagbesteding 

Lukt het niet om de dag zelfstandig door te brengen? En is er geen familielid of kennis die u kan helpen? Dan komt u 
mogelijk in aanmerking voor dagbesteding. Zo blijft u actief en onder de mensen. Dagbesteding is ook bedoeld om de 

mantelzorger te ontlasten. Lees hierover meer op www.rogplus.nl.                                                                                                
Beschermd wonen 

Lukt het door psychiatrische problemen (tijdelijk) niet om zelfstandig te wonen? En kunnen familieleden en vrienden 
niet helpen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor beschermd wonen. Lees hierover meer op www.rogplus.nl.                                    

Huishoudelijke hulp 

Lukt het door ziekte, een beperking of ouderdom niet om zelf het huishouden te doen? En is er geen familielid of 
kennis die u kan helpen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huishoudelijke hulp. Lees hierover meer op 

www.rogplus.nl.                                                                                                                                          
Rolvoorzieningen 

Kunt u door ziekte of een beperking niet of moeilijk lopen? En helpt een rollator niet of onvoldoende? Dan komt u 

mogelijk in aanmerking voor een rolvoorziening. Lees hierover meer op www.rogplus.nl.                                                                                     
Logeren 

Wilt u tijdelijk ergens anders verblijven om uw mantelzorger te ontlasten? En kunt u niet bij familie of kennissen 
terecht? Dan komt u mogelijk in aanmerking om in een zorginstelling te logeren. Lees hierover meer op 

www.rogplus.nl.                                                                                                                                                                           

Individuele begeleiding 
Heeft u moeite met uw dagelijkse bezigheden? En kunnen familieleden of kennissen onvoldoende helpen? Dan komt u 

mogelijk in aanmerking voor sociale en persoonlijke begeleiding. Deze begeleiding is bedoeld voor inwoners met een 
psychische stoornis, psychosociaal probleem of verstandelijke beperking. Lees hierover meer op www.rogplus.nl.         

Vervoer 
Kunt u door ziekte of een beperking niet met het openbaar vervoer reizen? En is er geen familielid of kennis die u kan 

brengen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vervoersvoorziening. Zodat u toch naar uw afspraak kunt. 

Lees hierover meer op www.rogplus.nl. 
Mogelijk is Argos Mobiel ook interessant voor u? Met deze unieke lokale vervoerservice heeft u altijd vervoer binnen 

handbereik. Voor even naar de markt, koffie drinken of een bezoekje aan een kennis. Argos Mobiel is een 
vrijwilligersinitiatief, dat mede dankzij een subsidie van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen mogelijk is. Alle 

Vlaardingers kunnen voor korte ritjes tegen een geringe vergoeding binnen de eigen gemeente terecht bij Argos 

Mobiel, inclusief het Vlietlandziekenhuis in Schiedam vanuit Vlaardingen. Kijk voor meer informatie op 
www.argoszorggroep.nl.                                                                                                                                                                

Maatwerkvoorzieningen voor kinderen 
Is uw kind chronisch ziek, of heeft uw kind een beperking? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een Wmo-

maatwerkvoorziening. Afhankelijk van de situatie kan een voorziening bijvoorbeeld bestaan uit een aangepaste buggy 
of fiets, rolvoorziening zoals een (sport)rolstoel, een douchestoel of tillift of vervoersvoorziening. Kijk voor 
ondersteuning zoals begeleiding of dagbesteding op de pagina Jeugdhulp.                                                           
Bron:Vlaardingen.nl 

Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van  juli/augustus2019. Wij wensen u, namens het 

bestuur, veel leesplezier toe.                                                                                                                                         
Willem van der Hoek en Ronald Brouwer. Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar: 

r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl        
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