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In deze nieuwsbrief aandacht voor:
-

Wat is de Wmo?

Wat is de Wmo?
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo
lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij.
In dit dossier wordt uitgelegd wat de Wmo precies inhoudt.
Daarin komt het volgende aan bod:
•

Hoe je hulp en ondersteuning vanuit de Wmo kunt aanvragen

•

De mogelijkheden voor hulp en voorzieningen uit de Wmo

•

Welke voorwaarden en procedures er gelden

•

Hoe en door wie de Wmo wordt uitgevoerd

•

Wat de Wmo kost

Hoe kan ik ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen?
Het aanvragen van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo regel je via het Wmo-loket van jouw gemeente.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

*Eigen bijdrage 2021 per persoon
Nieuw: De eigen bijdrage van 19 euro per maand wordt ook betaald voor een maaltijdservice, vervoerspas
of boodschappendienst.
Geen eigen bijdrage
In drie situaties hoef je geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo:
1. Je bent gehuwd of je hebt een partner én minimaal één van jullie is nog geen 66 jaar en 4
maanden (AOW-leeftijd)
2. Je gemeente heeft bepaald dat je geen eigen bijdrage hoeft te betalen, omdat je een laag inkomen
(of uitkering) hebt
3. Je betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of de Wet langdurige zorg
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Bij situatie 1 geldt: bereik je de AOW-leeftijd in de loop van het jaar? Dan betaal je de eigen bijdrage van
19 euro per maand.
Eigen bijdrage berekenen
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage. Op de website van het CAK kan je de eigen
bijdrage in jouw situatie berekenen. Dit geeft een globale indicatie. De eigen bijdrage betaal je per vier
weken.
Het kan voorkomen dat een bepaalde voorziening via de Wmo minder kost dan de eigen bijdrage in jouw
situatie. Je betaalt dan enkel de kostprijs van de voorziening.

Beëindiging ondersteuning Wmo
Hulp en ondersteuning vanuit de Wmo wordt in een aantal situaties beëindigd:
•

De indicatie is verlopen en wordt niet meer verlengd.

•

De hulp/ondersteuning is voortijdig gestopt in overeenstemming met de betrokken partijen.

•

De cliënt gaat naar een zorginstelling waarbij hulp en ondersteuning door de Wlz wordt vergoed.

•

De hulp/ondersteuning is voortijdig gestopt vanwege externe omstandigheden, bijvoorbeeld
verhuizing of overlijden van de cliënt.

In geval van overlijden wordt de zorg overgenomen door een uitvaartondernemer. De kosten worden
betaald door de nabestaanden of middels een uitvaartverzekering.
Beëindiging zonder reden
Het schrappen van hulp zonder enig onderzoek of motivering mag niet volgens de wet. Op de website van
PerSaldo staat meer informatie over wat je kunt doen als je hulp wordt stopgezet.

Meer informatie en contact
Voor meer over de Wmo, zoals informatie over procedures, wetgeving en betrokken organisaties, kun je
terecht op de website van informatielangdurigezorg.nl. Ook de gemeente kan je helpen bij het geven van
antwoord op vragen.
Heb je een vraag over de toegang tot zorg, maar weet je niet precies bij wie je terecht kunt? Of heb je een
vraag over het regelen van zorg en ondersteuning? Dan kunt u terecht bij:
•

Telefoonnummer: 030-7897878

•

E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl

Heb je een vraag over de eigen bijdrage? Dan kun je terecht bij het CAK via: 0800 – 1925
Bron: Zorgwijzer.nl
Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van september/oktober2021. Wij wensen u,
namens het bestuur, veel leesplezier toe.
Wij hopen dat voor velen van u de coronatijd in het verleden ligt en wensen u (voor zover de
mogelijkheden er zijn) een fijne en zeker gezonde vakantie toe en danken u voor het in ons
getoonde vertrouwen.
Namens het bestuur van Stichting V.O.R.
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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