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 Hillegom, l4juli 2011
 Geacht Collegez
 Bijgaand sturen wij u het door u gevraagde advies met betrekking tot eigen bijdragen en eigen
 aandeel en het advies met betrekking tot (dure) woningaanpassingen.
 Wij hopen u hiermee voidoende te hebben ge'l'nformeerd.
 Als u nog nadere informatie wenst, dan horen wij dat graag van u.
 Met vriendelijke groet,
 en VeijWaard
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 || .
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ADVIES |UOXog
 l |t |) ti.| bt'à t |1 |t -
 |etreft: eigen b|drage/eigen aandeel 'ty-jj|. . oro
 Aan: College van B&W gemeente Hillegom
 Dagelijks Bestuur ISD
 D atu m 14 1 u Ii 20 11
 lnleidinq
 Door de ISD Bollenstreek is een notitie ter advisering voorgelegd aan onder andere de Wmo-
 adviesraad van de gemeente Hillegom. Deze notitie had betrekking op een voorstel eigen
 bijdrage/eigen aandeel.
 werkwiize wmo-adviesrand
 Bij de juridische afdeling van de gemeente Hillegom is navraag gedaan of de ISD de bevoegdheid
 heeft een stelsel van eigen bijdragen in te voeren op basis van de huidige verordening en dus zonder
 een besluit van de gemeenteraad af te wachten. Dit bleek het geval.
 De notitie is besproken in de vergadering van 4 juli 2011. Daar is vastgesteld dat de notitie moet
 worden beschouwd als een juridische verkenning naar de (uiterste) mogelijkheden van het invoeren
 van een eigen bijdrage cq een eigen aandeel. Dit in het kader van de opdracht van het Algemeen
 Bestuur van de ISD Bollenstreek te onderzoeken of er onder andere binnen de Wmo
 bezu in igingsmogelijkhede n zijn .
 Na deze vaststelling en de constatering dat het invoeren van eigen bijdragen/aandeel een politiek
 besluit is, heeft ieder lid opmerkingen en suggesties kunnen inbrengen. Met deze opmerkingen is
 rekening gehouden bij het opstellen van een conceptadvies dat in een extra vergadering van 11 juli is
 besproken, waarna een definitief advies kon worden opgesteld.
 Alvorens te komen tot het advies, geven wij eerst een overzicht van de belangrijkste opmerkingen,
 omdat deze hebben geleid tot ons advies.
 Kanttekeninqen bii de notîtie
 Wij zijn evenals het College van B&W van mening dat er eerst een beleidsplan moet zijn
 alvorens een stelsei van eigen bijdragen en eigen aandeel kan worden ingevoerd, ook al
 heeft dit tot gevolg dat de invoering pas een jaar Iater zal zijn
 2. Als ''de politiek'' besluit tot het invoeren van een stelsel van eigen bijdragen, dan is de vraag
 of dit tot zodanige ontvangsten Ieidt dat er mogelijk overschotten ontstaan op het jaarlijkse
 Wmo-budget. Moeten niet gebruikte gelden weer worden teruggestort naar het Rijk? Gaan
 de overschotten naar de IsD-reserves of vloeien die terug naar de gemeenten? Dit vereist
 een goede registratie per voorziening per gemeente. Dit is ook al nodig om tijdig te kunnen
 ''sturen''
 Er wordt in de notitie gesproken over ''de Kanteling'? als basis. De Kanteling behelst het hele
 gebied van compensatie. Daartoe zet de gemeente zowel collectieve als individuele
 voorzieningen in.. in de notitie wordt direct gesproken over deze individuele voorzieningen,
 maar een essentieel onderdeel namelijk de collectieve voorzieningen, komt niet aan bod.
 De notitie zou eigenlijk moeten worden opgesteld in samenhang met de collectieve
 voorzieningen
 1
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Er wordt gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden bij de ISD en dan in dit geval bij de eigen
 bijdragen. Maar is de ISD wel de aangewezen partij om dit uit te zoeken? Er kan hier sprake
 zijn van eigen belang, omdat de ISD ook bijvoorbeeld binnen de eigen organisatie moet
 bezuinigen. In dit verband zou de cliëntenraad en/of een meer onafhankelijke partij als de
 rekenkamercommissie betrokken moeten zijn.
 (blz,2: Duidelijk is echter wel dat de stijging van de uitgaven de toekomstbestendigheid van
 de individuele voorzieningen onder druk zet). Dit is een essentiële stelling in de notitie die
 m et een vie rtal punten wordt ''onderbouwd':
 a. vergrijzing
 de vergrijzing is echter plaatsgebonden en valt waarschijnlijk binnen Hillegom wel mee. Er
 had hier op zijn minst een cijfermatige onderbouwing moeten plaats vinden voor de hele
 Bollenstreek
 b. slinkende budgetten
 c. extra inkomsten uit eigen bijdragen zorgen voor financieel toekomstbestendig
 systeem van individuele voorzieningen
 er moet dan wel worden vastgelegd dat de eigen bijdragen hiervoor bestemd zijn en niet
 gebruikt worden voor andere doeleinden
 d.90% van de gemeenten gaan over tot invoeren van eigen bijdrageregeling
 Zijn wij kudded ieren ?
 Naar onze mening klopt derhalve de stelling niet of is te slecht onderbouwd
 Eigen aandeel niet voor < 18 jaar: welke argumenten zijn er eigenlijk nog meer dan het gelijk
 trekken met de grens voor eigen bijdragen?
 Eventuele overschotten door bijvoorbeeld een succesvolle ''kanteling'' met daardoor
 ontstane besparingen op de individuele voorzieningen dienen naar onze mening niet zonder
 meer naar de lsD-reserves te gaan maar ten goede te komen aan de Wmo-reserve van de
 gemeente ten behoeve van de overige prestatievelden en nieuw beleid ten aanzien van
 bijvoorbeeld overgehevelde Jeugdzorg- en AWBz-taken. Te overwegen valt om ook de
 inkomsten uit de eigen bijdragen exclusief hulp bij het huishouden niet ten gunste te
 brengen van de IsD-reserves maar van de Wmo-reserve.
 Bij de ISD zullen de voorzieningen dus apart moeten worden geregistreerd en ook begroot.
 Dit betekent ook dat de eigen bijdragen/aandeei in principe per voorziening moet worden
 begroot. Hoe gaat dat als er sprake is van cumulatie? Worden de opbrengsten dan verdeeld
 naar rato?
 In de notitie wordt uitgegaan van het wettelijk maximum aan eigen bildragen. Een alternatief
 is dat bij elke begroting wordt gekeken wat aan opbrengsten eigen bijdragen noodzakelijk is
 voor het ''sluitend krijgen'' en dat gebruiken voor de berekeningsformule van de eigen
 bijdragen, waarbij rekening moet worden gehouden met het wettelijk maximum
 10. (bIz.1) er wordt ook hier een groot beroep gedaan op een netwerk dat in vooral nieuwere
 buurten niet echt meer bestaat
 11. (blz.3) bij woningaanpassing is er meestal neen sprake van waardevermeerdering, eerder
 extra kosten voor verwijderen. Het is dus fout te stellen dat de waardevermeerdering aan de
 aanvrager/woningeigenaar toekomt,terwijl de huurder dit voordeel niet heeft
 12. Er is geen enkele onderbouwing voor inkomensgrenzen (bijv. blz. 4) 140% 120% of 150%
 van het wml of bijstandsniveau. Er zijn in het algemeen geen redenen waarom men deze
 grenzen moet hanteren.
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13 Het CAK int de eigen bijdragen, en baseert zich daarbij op het verzamelinkomen uit een
 bepaald peiljaar. Stel dat de aanvraag in 2009 is gedaan, dan wordt de eigen bijdrage
 ebaseerd op 2007. Helaas is de praktijk dat het CAK pas in 2011 begint met het innen van
 g
 bijdragen die in 2009 al verschuldigd waren. In de vier jaar (2007-2011) kan het inkomen
 drastisch zijn veranderd (werkloos of arbeidsongeschikt geworden, bijstand). Weliswaar kan
 daar volgens artikel 4.2 iid 3 en 4 van de BMO wat aan worden gedaan, maar de paniek zal in
 dergelijke situaties groot zijn. Het kan er toe Ieiden dat andere hulp zoals huishoudelijke hulp
 dan ook meteen wordt stop gezet. Beter zou het zijn om rekeningen ouder dan een jaar te
 Iaten vervallen.
 14 (b1z.4 ad 2). Er wordt straks wel rekening gehouden met het inkomen van de ouders, als het
 ezinsinkomen gaat tellen bij bijvoorbeeld bijstand, Heeft dit nog gevolgen ten aanzien van
 g
 het besluit geen aandeel te vragen aan personen jonger dan 18 jaar? Beter is het dit
 argument te Iaten vervallen en alleen te stellen dat er geen verwarring moet zijn door
 verschillen tussen eigen bijdragen en aandeel.
 15 (bIz.7) bij een particuliere hulp moet men 'fchefje'' kunnen en willen spelen, dus men zal toch
 dikwijls kiezen voor aanvragen hulp bij het huishouden. Dit geldt ook in geval van
 kortdurende en/of acute hulp.
 16. (b1z.8) beleidsuitgangspunt, waarbij een klant zelf in de voorziening kan voorzien: dit gaat
 niet altijd op, zie voorgaande punt. Bovendien mist de klant op deze manier ook een
 cumulatie-effect: stel dat de klant van 2 voorzieningen gebruik maakt, waarbij hij voor een
 voorziening niet in aanmerking komt vanwege dit beleidsuitgangspunt, dan moet hij voor de
 andere voorziening het volledige bedrag betalen en daarnaast dus de kosten van de eerste
 voorziening. Dit is niet echt rechtvaardig.
 17. Het beleidsuitgangspunt wordt Iosgelaten als er sprake van is dat ook zorg vanuit de AWBZ
 wordt geleverd. Hinken op twee gedachten.
 Ons voorstel is daarom geen rekening te houden met inkomensgrenzen, maar op basis van
 het inkomen vaststellen wat de eigen bijdrage is en daarmee de kosten verrekenen.
 Voorbeeld: douchestoel kost f: 600, maximaal per 4 weken î 250 te betalen, geen andere
 voorzieningen dus geen cumulatiez klant betaalt dan 2 perioden f 250 en een periode te 100.
 Voordeel: er is altijd voldaan aan het compensatiebeginsel en ais er nog een voorziening
 wordt geleverd is er wel de mogelijkheid tot anticumulatie.
 18. (bIz.9) (...lvoliedigheidshalve: bij verstrekking (...)
 Dit betekent dat bij aanpassingen door bijvoorbeeld voodschrijding van MS de eigen bijdrage
 opnieuw start. Ons voorstel is dat voldoende rekening wordt gehouden met de
 rogressiviteit van ziektes, zodat niet telkens andere voorzieningen moeten komen en de
 17
 oude moeten worden vervangen en de klant dus ook niet wordt opgezadeld met nieuwe
 bijdragen. Dit kan betekenen dat meer moet worden gekeken naar adviezen van een
 behandelend arts dan nu het geval is.
 19. (bIz.10) (..lDaarnaast geldt dat de manier waarop nu de voorzieningen worden geregistreerd
 geen inzicht geeft in verstrekkingvorm, bruikleen, eigendom, financiële tegemoetkoming.
 Er moet dus onmiddellijk een beter registratiesysteem worden ingevoerd. Het is heel vreemd
 dat er geen inzicht is in bruikleen en eigendom. In feite worden bezittingen van gemeenten
 dan niet goed geregistreerd.
 20. In een nieuw registratiesysteem moet ook kunnen worden vastgelegd of een klant eventueel
 moet terugbetalen als hij zelf een voorziening vervangt binnen een bepaalde termijn.
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21. (bIz.12) enkeie klanten hebben al besloten de scootmobie! in te Ieveren:
 ons voorstel is te onderzoeken of deze klanten behoren tot een bepaalde inkomensklasse.
 Zijn het de laagste inkomens die inleveren? Dan kan het zijn dat zelfs |2 17,40 teveel is en dan
 is de teruggave niet omdat de scootmobiel niet gebruikt wordt en is er misschien zelfs sprake
 van dat de gemeente niet voldoet aan de compensatieplicht vanwege het inkomen.
 22. (bIz.12) Binnen de gedachte van de Wmo (...) voorzieningen (...).
 Als dat zonder dlscussie zo is dan was dit wel in de wet opgenomen. De gemeente is echter
 de vrijheid gegeven om geen eigen bijdrageregeling voor alle voorzieningen in te voeren
 4
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Adviezen
 Mede gelet op het bovenstaande komt de Wmo-adviesraad Hillegom tot de volgende adviezen:
 1 Als er gesproken wordt over ''de kanteling''moeten ook de collectieve voorzieningen worden
 afgewogen.
 2. Betrek ook de cliëntenraad en/of een meer onafhankelijke partij als de
 rekenkamercommissie bij het afwegen van deze bezuinigingen omdat de ISD mogelijk eigen
 belang nastreeft
 3 Een apart besluit van de gemeenteraad, gezien het ingrijpende karakter van het voorstel tot
 het heffen van eigen bijdragen/eigen aandeel
 De invoering van een stelsel van eigen bijdragen en eigen aandeel moet pas worden
 ingevoerd na vaststelling van een Wmo beleidsplan.
 Er moet ook een politiek besluit worden genomen ten gunste van welke reserve de
 opbrengsten van eigen bijdragen en aandeel worden gebracht: die van de ISD van die van de
 gemeente? Hierover moet duidelijkheid zijn voor de invoering.
 6. Onderzoeken of het uit beheersoogpunt niet beter is de hoogte van de eigen bijdragen af te
 Iaten hangen va n de begroting voor dat jaar.
 Bijdragen waarvoor het CAK na een jaar nog geen rekening heeft gestuurd, te Iaten vervallen.
 8. Geen rekening houden met inkomensgrenzen, maar op basis van het inkomen vaststellen
 wat de eigen bijdrage is en daarmee de kosten verrekenen. Op deze wijze wordt altijd
 voldaan aan het compensatiebeginsel en ontstaan geen misverstanden en problemen
 vanwege de mogelijkheid tot anticumulatie
 9. Voidoende rekening houden met de progressiviteit van een ziektebeeld zodat niet telkens
 andere voorzieningen moeten komen.
 10. Invoering van een goed registratiesysteem dat niet alleen per gemeente inzicht geeft in
 verstrekkingvorm, bruikleen, eigendom en financiële tegemoetkoming, maar ook vastlegt of
 een klant eventueel een deel moet terugbetalen als de voorziening binnen een bepaalde
 termiân wordt vervreemd.
 11. Zorg voor een goede onderbouwing van de stelling dat de stijging van de uitgaven de
 toekomstbestendigheid van de individuele voorzieningen onder druk zet
 12. Een onderzoek in te stellen of het inleveren van scootmobiels en het stopzetten van andere
 voorzieningen na invoering van een eigen bijdrage veroorzaakt wordt door problemen rond
 het inkomen of omdat geen gebruik meer hoe'ft te worden gemaakt van de voorzieningen.
 13. Het ambtelijk advies om niet af te wijken van de bij AMVB vastgestelde inkomensgrenzen niet
 over te nemen als besloten wordt de hoogte van de eigen bijdragen af te Iaten hangen van
 de begroting voor dat jaar, zoals dat staat in dit advies onder punt 3.
 14. Het ambtelijk advies om ook het eigen aandeel te laten uitvoeren door het CAK over te
 n e m e n .
 15. Geen eigen aandeel te vragen aan personen jonger dan 18 jaar en daarmee de regeling gelijk
 te Iaten houden aan de regeling rond de eigen bijdrage.
 5
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16. Het ambtelijk advies om de inkomensgrens zoals deze geldt voor een auto of daarmee
 vergelijkbare voorzieningen niet te hanteren voor overige voorzieningen, over te nemen.
 6
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A D V I E S u,1 ffvtsl
 odvieJ'|tlot|
 Betrejt: woningaanpassingen .jjjljqï om
 College van B&W gemeente Hillegom
 Dagelijks Bestuur ISD
 Datum 14 iu Ii 2011
 lnleîdinq
 Door de ISD Bollenstreek is een notitie ter advisering voorgelegd aan onder andere de Wmo-
 adviesraad van de gemeente Hillegom. Deze notitie had betrekking op een voorstel inzake (dure)
 w o n i n ga a n passin ge n .
 Werkwîize Wmo-adviesruud
 Bij de juridische afdeling van de gemeente Hillegom is navraag gedaan of de ISD de bevoegdheid
 heeft een bijdrage in te voeren voor woningaanpassingen op basis van de huidige verordening en dus
 zonder een besluit van de gemeenteraad af te wachten. Dit bleek het geval.
 De notitie is besproken in de vergadering van 4 juli 2011. Daar is vastgesteld dat de notitie moet
 worden beschouwd als een juridische verkenning naar de (uiterste) mogelijkheden van het invoeren
 van een bijdrage in de kosten van woningaanpassingen. Dit in het kader van de opdracht van het
 Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek te onderzoeken of er onder andere binnen de Wmo
 bezuinigingsmogelijkheden zijn.
 Na deze vaststelling en de constatering dat het invoeren van een dergelijke maatregel een politiek
 besluit is, heeft ieder Iid opmerkingen en suggesties kunnen inbrengen. Met deze opmerkingen is
 rekening gehouden bij het opstellen van een conceptadvies dat in een extra vergadering van 11 juli is
 besproken, waarna een definitief advies kon worden opgesteld.
 Alvorens te komen tot het advies, geven wij eerst een overzicht van de belangrijkste opmerkingen,
 omdat deze hebben geleid tot ons advies.
 Kunttekeninqen bii de notitie
 1. Wij zijn evenals het College van B&W van mening dat er eerst een beleidsplan moet zijn
 alvorens een bijdrage in een woningaanpassing kan worden ingevoerd, ook al heeft dit tot
 gevolg dat de invoering pas een jaar later zal zijn
 2. Als ''de politiek'' hiertoe besluit, dan is de vraag of dit tot zodanige ontvangsten Ieidt dat er
 mogelijk overschotten ontstaan op het jaarlijkse Wmo-budget. Moeten niet gebruikte gelden
 weer worden teruggestort naar het Rijk? Gaan de overschotten naar de IsD-reserves of
 vloeien die terug naar de gemeenten? Dit vereist een goede registratie per voorziening per
 gemeente. Dit is ook al nodig om tijdig te kunnen ''sturen''
 De vraag is gesteld wie primair verantwoordelijk is voor een geschikte woning. Het begrip
 ''verantwoordelijk'' is daarbij helaas niet goed gedefinieerd. Dit betekent nu bijvoorbeeld dat
 de gemeente ''verantwoordelijk' is tot te 45.000, maar het begrip heeft een veel grotere
 reikwijdte. Voordat je antwoord kan geven op de vraag en daarmee in feite op de notitie,
 moet het begrip ''verantwoordelijkheid'' goed gedefinieerd zijn.
 Er wordt wel gesproken over levensloopbestendige woningen, maar meer ook niet. Er zijn
 geen concrete maatregelen voorgesteld.
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Uit het verstrekkingenboek worden steeds meer artikelen geschrapt, omdat ''die bij de
 Gamma ook te koop zijn''. Ook dit zijn bezuinigingen !
 Door extra uitgaven vanwege gezondheid komen mensen onder 150% van het minimumloon
 en daardoor ook in de problemen. Er zouden onder bepaalde voorwaarden middels
 goedkope leningen o.i.d. hier een oplossing voor gevonden moeten worden
 Is het bekend welke woningen relatief vrij goed aan te passen zijn, zodat mensen eventueel
 daarheen kunnen verhuizen en daardoor binnen de gemeente blijven.
 8. Eventuele overschotten door bijvoorbeeld een succesvolle ''kanteling'? met daardoor
 ontstane besparingen op de individuele voorzieningen dienen naar onze mening niet zonder
 meer naar de IsD-reserves te gaan, maar ten goede te komen aan de Wmo-reserve van de
 gemeente ten behoeve van de overige prestatievelden en nieuw beleid ten aanzien van
 bijvoorbeeld overgehevelde Jeugdzorg- en AWBz-taken. Te overwegen valt om ook de
 inkomsten uit de eigen bijdragen exclusief hulp bij het huishouden niet ten gunste te
 brengen van de lsD-reserves maar van de WMo-reserve.
 9. Bij de ISD zullen de voorzieningen dus apart rnoeten worden geregistreerd en ook begroot.
 Dit betekent ook dat de eigen bijdragen/aandeel in principe per voorziening moet worden
 begroot. Hoe gaat dat als er sprake is van cumulatie? Worden de opbrengsten dan verdeeld
 naar rato?
 10. In de notitie wordt uitgegaan van het wettelijk maximum aan eigen bijdragen. Een aiternatief
 is dat bij eike begroting wordt gekeken wat aan opbrengsten eigen bijdragen noodzakelijk is
 voor het ë'sluitend krijgen'? en dat gebruiken voor de berekeningsformule van de eigen
 bijdragen, waarbij rekening moet worden gehouden met het wettelijk maximum
 11. Er wordt ook in deze notitie gesproken over het beroep doen op een netwerk dat in vooral
 nieuwere buurten niet echt meer bestaat
 12. Gaat verhuizen (huur) boven compenseren in de huidige woning?
 13. Het bedrag van î 150.000 als tegemoetkoming in de extra kosten van grote
 woningaanpassingen lijkt ons bijzonder weinig. Is dit gebaseerd op uitgaven onder de WVG?
 14. Het primaat van verhuizen is een utopie gezien het woningaanbod.
 15. Wordt een woningaanpassing die via zelfwerkzaamheid is gerealiseerd, beoordeeld als eigen
 bijdrage?
 16. Is het juist om een heel gezin te belasten met een extra hypotheek als voor een van de
 gezinsleden een aanpassing nodig is? De aanpassingen zijn dikwijls een belasting voor de
 anderen (denk aan een stoeltjesli|) en dan moet er ook het nodige geld naar een extra
 hypotheek. Bovendien : door een extra hypotheek is er ook een risico-opslag.
 17, Hoe rechtvaardig is het dat bij iemand die doorlopend de overwaarde opneemt voor andere
 zaken wel een goedkeuring krijgt en iemand die heel spaarzaam is en zo snel mogelijk de
 hypotheek wil aflossen zelf woningaanpassingen moet betalen?
 18. Bij woningaanpassing is er meestal qeen sprake van waardevermeerdering, eerder extra
 kosten voor verwijderen.
 19. Er is geen enkele onderbouwing voor inkomensgrenzen :, 140%, 120% of 150% van het wml
 of bijstandsniveauz plafond volgens WVG. Er zijn in het algemeen geen redenen waarom men
 2
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deze grenzen moet hanteren. Als toch de grenzen worden overgenomen van bijvoorbeeld de
 oude WVG, dan stellen wij voor die jaarlijks te indexeren (bijvoorbeeld voor bouwkosten).
 20. Als gesproken wordt over (primaat) verhuizing, beschikbaarheid woning, dan is het niet
 duidelijk of het dan gaat om de eigen gemeente of binnen de Bollenstreek. Wij stellen voor
 om expliciet aan te geven dat het om de eigen gemeente gaat, omdat daar meestal ook nog
 een sociaal netwerk aanwezig is.
 21. Vermogen is meer dan overwaarde. Je kan een overwaarde hebben van |E 100.000 en een
 totaal vermogen dat negatief is. De overwaarde kan bijvoorbeeld ook onderpand zijn voor
 bijvoorbeeld beleggingen, schuldbekentenissen.
 22. Als je de overwaarde als enig vermogen blijft beschouwen wat doe je dan bij een groot eigen
 vermogen en een huurwoning?
 23. Als geen hypothecaire lening kan worden verkregen, dan vormt het vermogen in de woning
 geen beletsel voor de toekenning van een woonvoorziening: is dit een vrijbrief om aan de
 bank een briefje te vragen om een aanvraag af te wijzen?
 24. Men kan ook een hoog vermogen hebben omdat men nu eenmaal zuinig van aard is maar
 ook bijvoorbeeld omdat er een slechte pensioenvoorziening is.
 25. Gezien alle haken en ogen rond vermogen, stellen wij voor om af te zien van een
 vermogenstoets
 26. (bIz.7) (...) mensen zijn er aan gewend geraakt alles vergoed te krijgen (,..).
 Dit zal voor sommigen opgaan, maar er wordt hiermee een generaliserend en tendentieus
 beeld geschetst.
 27. De bedoeling was te zoeken naar bezuinigingen, maar op blz. 7 onder financiën staat dat een
 berekening niet mogelijk is. En dat terwijl inkomensgrenzen volgens de WVG gehanteerd
 worden en daar ongetwijfeld nog de nodige cijfers over beschikbaar zijn.
 28. De vraag of mensen kunnen inspelen op verandering iigt wat gecompliceerder dan op blz. 7
 wordt gesteld. Zeker als bijvoorbeeld het netwerk zich afspeelt in de buurt, er psychische
 redenen zijn, etc. zal dit moeilijk liggen.
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Adviezen
 Mede gelet op het bovenstaande komt de Wmo-adviesraad Hillegom tot de volgende adviezen:
 De invoering van een eigen bijdrage bij woningaanpassing kan pas worden ingevoerd na
 invoering van een Wmo beleidspian.
 Er moet ook een politiek besluit worden genomen ten gunste van welke reser've de
 opbrengsten van woningaanpassing worden gebracht: die van de ISD van die van de
 gemeente? Hierover moet duidelijkheid zijn voor de invoering.
 Definieer het begrip ''verantwoordelijkheid'? goed, zowel voor het individu als gemeente en
 probeer van daar uit de grenzen te stellen.
 Neem in woningbouwprojecten een bepaald percentage op aan Ievensloopbestendige
 woningen, net zoals nu gebeurt met sociale woningbouw.
 5. Maak het onder bepaalde voorwaarden mensen mogelijk een goedkope lening te krijgen als
 zij door gezondheidsproblemen in de problemen komen.
 6. Gezien definitieproblemen etc. geen vermogenstoets invoeren
 De inkomensgrenzen nader onderbouwen en als toch de WVG als uitgangspunt wordt
 genomen, deze jaarlijks te indexeren met bijvoorbeeld de index voor bouwkosten
 8. Ten aanzien van de opties met betrekking to het plafondbedrag grote woningaanpassingen te
 kiezen voor optie B1. Daarbij kan ook nog overwogen worden om boven een bepaald bedrag
 de overwaarde van een woning als onderpand te nemen waarbij pas afgelost moet worden
 als het huis wordt verkocht. In dat geval zou ook een kleine rentevergoeding gevraagd
 kunnen worden
 9. Wat de overwaarde betreft moet niet zonder meer er van worden uitgegaan dat deze
 beschikbaar is voor de financiering van woningaanpassingen. Uit oogpunt van
 rechtvaardigheid jegens mensen die zuinig hebben geleefd adviseren wij niet uit te gaan van
 de overwaarde behalve het gestelde onder punt 5.
 10. Indien de ISD de optie van een verhuizing wil voorstellen aan de cliënt adviseren wij een
 counselor in te zetten. Deze kan dan samen met de cliënt de verschillende mogelijkheden
 bekijken en de consequenties voor de cliënt in kaart brengen.
 11. Maak een inventarisatie van de woningen die relatief vrij goed zijn aan te passen, zodat er
 betere mogelijkheden zijn om binnen de gemeente te blijven.
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