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In deze nieuwsbrief aandacht voor:
-

Wat doet het V.O.R voor u in Vlaardingen?

-

Gemeenten gaan levering hulpmiddelen verbeteren

-

Eigen bijdrage Wmo

Wat doet het VOR voor u in Vlaardingen?
Om te beginnen kijken wij naar de toegangkelijkheid voor rolstoelen,scootmobiels en rollators .
Wij letten op winkeluitstalling en toegang tot deze,en zo ook bij div.bedrijven en openbare ruimtes en
eetgelegenheden.
Ook houden wij de paden en de openbare weg in de gaten. Zo houden wij ons bezig met de bouw van de
nieuwe sporthal en de toegang van de openbare weg naar de metro stations en indien nodig een lift.
Zo is er een doorgang van de Hoeveronde naar het sportpark op de A4 gekomen waar geen ro;stoel of
scootmobiel door kon vanwege een hek,wat nu gelukkig weg gehaald is en nu toegangkelijk is geworden.
Zo is ons lid Willem van der Hoek uitgenodigd door Stichting Klauterwoud in de broekpolder om mee te
denken over het aanleggen van een rolstoel-belevings-pad op genoemde locatie.
Kortom wij van het VOR letten hierop en maar….dat mag u ook doen,is er iets waarvan u denkt dat het
moeilijk bereikbaar is met uw scootmobiel,rolstoel of rollater meld het bij ons wij gaan kijken voor een
juiste oplossing.
Namens het VOR bij voorbaat onze dank.

Gemeenten gaan levering hulpmiddelen verbeteren
Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig
mogelijk mee te kunnen doen. Gemeenten verstrekken veel van deze voorzieningen onder de
Wmo en maken hiervoor afspraken met leveranciers. In het verleden ging hierbij het nodige
mis. De nieuwe Handreiking inkoop hulpmiddelen moet hierin verbetering brengen.
Ieder(in) heeft samen met haar leden regelmatig aan de bel getrokken over de problemen bij de toewijzing
en levering van hulpmiddelen. Vorig jaar heeft bureau Berenschot op verzoek van VWS de belangrijkste
problemen nog eens op een rij gezet. Zoals: gebrek aan maatwerk; niet kunnen meenemen van een
hulpmiddel bij verhuizingen; lange levertijden; slechte bereikbaarheid en kwaliteitsverschillen tussen
gemeenten.
Nieuwsbrief 77e jaargang nr. 73-Januari/februari 2019
Stichting Vlaardings Overleg Revalidatie

Pagina 1

Verbetering
Dit heeft er vervolgens toe geleid dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de
hulpmiddelenleveranciers en Ieder(in) de bestaande handreiking hebben vernieuwd. Dit in overleg met het
ministerie, diverse gemeenten en andere belangenorganisaties, zoals de Dwarslaesie Organisatie Nederland
en Spierziekten Nederland. De handreiking is een leidraad voor gemeenten en helpt hen bij de inkoop van
hulpmiddelen. De vernieuwde handreiking is een verbetering ten opzichte van de oude versie.
In de oude versie was hoofdzakelijk aandacht voor de prijs. In de nieuwe staat kwaliteit centraal. De
bruikbaarheid voor de aanvrager is het uitgangspunt. In de praktijk moet dit er onder meer toe leiden dat:



belangenbehartigers vanaf begin worden betrokken bij de zorginkoop



er maatwerk wordt geleverd, ook bij complexe aanvragen



dat er ook een passende oplossing is als iemand verhuist

Meer informatie over de handreiking kunt u vinden op de site van VNG.
Gemeenten kunnen vanaf nu de handreiking gebruiken. Ieder(in) is benieuwd of de situatie hierdoor
inderdaad verbetert. U kunt uw ervaringen melden bij het Nationale
Zorgnummer, www.nationalezorgnummer.nl
Bron: Iederin.nl

In 2019 is eigen bijdrage Wmo maximaal € 17,50

Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Dan betaalt iedereen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken.
Inkomen of vermogen telt niet meer mee
In 2019 kijken we niet meer naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de
Wmo. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per 4 weken.
Partner + geen AOW-leeftijd = geen bijdrage
Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOWleeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.
Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 17,50
per 4 weken.
Bron: Hetcak.nl

Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van maart/april 2019. 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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