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N O T I T I E 

 
 
 
 
Aan Dagelijks bestuur 
Van Mirthe Doek 
Onderwerp Wmo – (Dure) woningaanpassingen 
Datum Mei 2011 
Ter Ter besluitvorming 

 
 

1. Inleiding  
Doel van de Wmo is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en actief 
kunnen deelnemen aan de samenleving ("meedoen"). Zelfstandig functioneren ziet ook op het zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Om dit te kunnen realiseren zijn woningaanpassingen nodig. 
Vanuit een principieel oogpunt, dat één ieder primair verantwoordelijk is voor een geschikte woning, 
maar met name ook vanuit financieel oogpunt, zijn het deze woningaanpassingen die de vraag 
opwerpen of de gemeente primair verantwoordelijk is voor de woonsituatie. Mogelijkheden van de 
belanghebbende om bij te dragen in deze kosten kan één van de bezuinigingsmaatregelen zijn die op 
verzoek van het Algemeen Bestuur is onderzocht en in deze notitie verder is uitgewerkt.  
 
Een stap vooruitdenkend; straks wordt op grond van de nieuwe Verordening verwacht dat gemeenten 
beperkingen compenseren om zo bepaalde resultaten te bereiken. Eén de van de resultaten is: 
“wonen in een geschikt huis”. Het is echter maar de vraag of het geschikt maken van een woning echt 
pas begint bij prestatieveld 6? Vraagt dit niet ook om een visie van de gemeente betreffende 
levensloopbestendig bouwen of nog verder het voeren van een inclusief beleid binnen de gemeente? 
Een beleid dat rekening houdt met mensen die een beperking hebben. Chronisch zieken, ouderen met 
een functiebeperking, mensen met een psychiatrische aandoening, een verstandelijke, motorische of 
zintuiglijke handicap: inclusief beleid maakt meedoen mogelijk. Het gaat hierbij niet alleen om het 
Wmo-beleid, maar raakt álle beleidsterreinen. Denk bijvoorbeeld aan levensloopbestendige woningen 
en de toegankelijkheid van gebouwen etc. In deze notitie hebben de voorstellen echter alleen 
betrekking op prestatieveld 6 omdat de uitvoering hiervan bij de ISD is ondergebracht. 
 
Met de toenemende vergrijzing zouden meer woningen geschikt gemaakt moeten worden voor 
mensen met een beperking. Daarnaast hebben ook andere groepen behoefte aan passende 
woonruimte, zoals gezinnen met een gehandicapt kind.  De vraag naar geschikte woningen binnen de 
Bollenstreek is groter dan het aanbod. Het is ook moeilijk in kaart te brengen wat de juiste verhouding 
is/zal zijn. Er zal onderzoek gedaan moeten worden naar de gewenste kwantiteit en kwaliteit van 
woningen. Als het al haalbaar is een woningmarkt te creëren waarbij vraag naar aangepaste/geschikte 
woning in evenwicht is met het aanbod, is dit een lange weg. Tot die tijd zal er een beroep gedaan 
blijven worden op prestatieveld 6, om in individuele situaties de woning passend te maken. Dit kunnen 
dure tot zeer dure aanpassingen zijn. 
 
Wat kan de gemeente nog meer doen, naast het geschikt en aanpasbaar bouwen, om de uitgaven 
van woningaanpassingen op prestatieveld 6 te beperken? In deze notitie worden daartoe de volgende 
voostellen gedaan: 
 
1. plafond bedrag bij financiële tegemoetkoming woningaanpassing 
2. vermogensdrempel 
 
 2. Opties grote woningaanpassing 
Incidenteel worden grote woningaanpassingen aangevraagd, waarvoor in het huidige beleid geen 
maximum is aangegeven in de vergoeding vanuit de gemeente. De afgelopen 3 jaar zijn er 6 grote 
woningaanpassingen geweest variërend in bedrag van € 25.000,- tot € 100.000,- . De overige 
woningaanpassingen varieerden: 1825 aanvragen betroffen aanpassingen tot € 5.000, 143 aanvragen 
betroffen aanpassingen tussen € 5.000,- en € 10.000,- en 23 aanvragen betroffen aanpassingen 
tussen € 10.000 en € 25.000,-  
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Onder de Wvg was het bedrag dat per woningaanpassing kon worden verstrekt wel gelimiteerd. Er 
zijn twee opties in deze notitie uitgewerkt waarin wel een begrenzing wordt aangegeven: 
 

 financiële tegemoetkoming verstrekken tot maximaal € 45.378,- en indien noodzakelijk de 
mogelijkheid van het verstrekken van een renteloze lening voor de meerkosten (>45.378,-) 

 
 aanvragen worden afgewezen op grond van artikel 4 lid 2 Wmo (voorzover iemand zelf in de 

maatregelen kan voorzien) indien de overwaarde van de woning > € 69.300,- en de kosten 
van de woningaanpassing > € 8.330,- voor een alleenstaande en > € 16.665 voor gehuwden 
bedragen. 

 
Voor alle voorstellen geldt dat de beleidsaanpassingen zo zorgvuldig mogelijk moeten worden 
doorgevoerd, draagvlak en goede voorlichting is cruciaal. Buiten kijf staat dat er oog moet zijn voor 
schrijnende gevallen in welk geval de hardheidsclausule kan worden toegepast. 
 
Plafondbedrag grote woningaanpassingen (twee opties) 
Grote bouwtechnische woningaanpassingen brengen hoge kosten met zich mee. In het huidige 
financieel besluit maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek is geen plafond opgenomen. 
Voorheen werd in de Wvg een plafond van € 45.378 (oud artikel 5 lid 1 onder as Wvg) gehanteerd. Dit 
plafond was vastgesteld door het Rijk. De gemeente verstrekte een financiële tegemoetkoming tot 
maximaal € 45.378,- en kon de kosten boven € 20.400,- (oud artikel 8 lid 1 Wvg) gedeeltelijk 
declareren bij het Rijk. Met de komst van de Wmo is het plafondbedrag en de declaratieregeling bij het 
Rijk verdwenen. Wel is in het Wmo budget een beperkt bedrag opgenomen als tegemoetkoming voor 
de extra kosten voor grote woningaanpassingen. Landelijk 21 miljoen en voor de ISD gemeenten is dit 
ongeveer € 150.000 per jaar als tegemoetkoming in de extra kosten van grote woningaanpassingen 
die niet meer gedeclareerd kunnen worden bij het Rijk 
Momenteel is er dus geen plafond ingebouwd in het verstrekkingenbeleid woningaanpassingen. Er 
zijn twee opties mogelijk om toch een begrenzing aan te brengen, waardoor het financiële risico voor 
de gemeente enigszins beperkt wordt.  
 
Optie A 
Het oude plafondbedrag zoals dit tot 1 januari 2007 werd gehanteerd door het Rijk weer opnemen in 
de verordening. In principe komen woningaanpassingen boven € 45.378,- dan niet meer in 
aanmerking voor vergoeding in het kader van de Wmo. Het ligt dan op de weg van de aanvrager om 
de aanpassing zelf volledig te financieren, ingeval van een eigen woning deze eventueel hypothecair 
te bezwaren of te verhuizen. De vraag die deze optie met zich meebrengt is of de gemeente dan wel 
voldoet aan haar compensatieplicht. Mijn inschatting is dat dit niet het geval is. Immers op welke wijze 
compenseert de gemeente de klant met deze optie. Ter compensatie van de beperkingen die de klant 
ondervindt in zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke participatie treft het college van 
burgemeester en wethouders (lees ISD) voorzieningen op het gebied van maatschappelijke 
ondersteuning die hem in staat stellen onder andere een huishouden te voeren en zich te verplaatsen 
in en om de woning. Door niets te doen en het treffen van voorzieningen over te laten aan de klant 
ongeacht de vraag of deze daar zelf toe in staat is voldoet de gemeente niet aan haar 
compensatieplicht. 
Optie B 
De financiële tegemoetkoming voor woningaanpassingen maximeren op € 45.378,- * Bij aanvragen 
voor woningaanpassing die duurder zijn dan € 45.378,- wordt in het kader van de Wmo een 
tegemoetkoming verstrekt van € 45.378,- en moet klant zelf de overige kosten financieren. Overigens 
moet wel duidelijkheid bestaan over de financiering van de niet subsidiabele kosten (de kosten boven 
€ 45.378 die voor rekening van de klant zijn). Immers als de woningaanpassing bijvoorbeeld  
€ 55.378,- kost, zou de klant in dit voorstel zelf € 10.000,- moeten bijdragen om te komen tot volledige 
compensatie van de beperkingen. Als de klant dit niet kan bijdragen en de gemeente verstrekt tot € 
45.378,- wordt de klant niet volledig gecompenseerd. De  woningaanpassing kost namelijk € 55.378,-, 
m.a.w. de compensatie kost € 55.378,-  
 
De vraag is welke mogelijkheden een gemeente in dit geval heeft? 
 
B1  
Indien mensen aantoonbaar niet in staat zijn om het niet gesubsidieerde bedrag te financieren en er 
geen aangepaste woning beschikbaar is, dan kan over gegaan worden tot het verstrekken van een 
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renteloze lening  voor de meerkosten (kosten > € 45.378). Indien een aangepaste woning beschikbaar 
is, dan krijgt belanghebbende een verhuiskostenvergoeding. 
B2  
Indien de gemeente er voor kiest niet faciliterend te willen optreden betekent dit dat een financiële 
tegemoetkoming wordt toegekend ter hoogte van € 45.378,- ondanks dat de kosten meer bedragen. 
Dit kan tot gevolg hebben dat in een mogelijke juridische procedure wordt geoordeeld dat de 
gemeente niet heeft voldaan aan haar compensatieplicht. Het hanteren van het primaat van verhuizen 

en daaropvolgend toepassen van het primaat van het plaatsen van een losse woonunit biedt mogelijkheden om 
voldoende invulling te geven aan het compensatiebeginsel. Kanttekening daarbij is dat binnen de ISD 
Bollenstreek gemeenten een te kort is aan adequate woningen waardoor er nauwelijks wordt overgegaan tot het 
primaat van verhuizen.  
 
Voorgesteld Beleidsuitgangspunt 

 Bij huurwoningen verwachten wij dat de verhuurder voorziet in het niet gesubsidieerde deel en 
dit middels huurverhoging in rekening brengt (net als voorheen in het kader van de Wvg). 

 Bij koopwoningen verwachten wij dat een groot deel van de doelgroep vanuit de overwaarde 
in het niet gesubsidieerde deel van de kosten kan voorzien. 

 
* het bedrag van € 45.378,- is gekozen uit oogpunt financiële beheersbaarheid. De hoogte van dit 
bedrag komt overeen met het plafond dat werd gehanteerd onder de Wvg en  is verder nergens op 
gebaseerd. 

 
Ik stel voor om te kiezen voor optie B1, waarbij een financiële tegemoetkoming wordt verstrekt tot € 
45.378,- en indien noodzakelijk de mogelijkheid wordt geboden een renteloze lening te verstrekken 
voor de meerkosten (>45.378,-),  om zo de kosten van woningaanpassingen financieel beheersbaar te 
houden. 
Er zijn overigens meerdere gemeenten die optie A hanteren. Dit betekent dat daar geen 
woonvoorziening wordt verstrekt als de kosten van de woningaanpassing boven € 45.378,- uitkomen. 
Het is zeer aannemelijk dat naar oordeel van de CRvB de gemeente met deze optie niet voldoet aan 
de compensatieplicht.  
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Vermogensdrempel woningaanpassing  
In de vergadering van 31 maart jl. is voorgesteld onderstaand voorstel uit te werken met en zonder 
vermogensgrens. Zonder vermogensgrens vervalt dit voorstel want het draait juist om die 
vermogensgrens (drempel). Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat in het Bestuursakkoord 
2011-2015 wordt gesproken over de mogelijkheden een vermogenstoets in te voeren bij de Wmo. 
 
In het kader van algemeen gebruikelijk is ook de vraag gerechtvaardig of het in de woning aanwezige 
vermogen bij het realiseren van een verbouwing altijd buiten beschouwing moet blijven?  
Mag je van iemand met een redelijk vermogen, met geld op de bank of aandelen of een eigen huis 
met overwaarde verlangen dat hij dat gebruikt om een noodzakelijke woningaanpassing te 
financieren? Is niet te verdedigen dat de vermogenspositie ongeveer gelijk blijft, nu extra in de woning 
is geïnvesteerd?  
Met andere woorden mag het eigen vermogen betrokken worden bij de afweging of een 
woningaanpassing krachtens de Wmo moet worden gecompenseerd?  
 
In art 4 lid 2 van de Wmo is bepaald dat gemeente rekening houdt met de mogelijkheden die 
iemand heeft om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien.  
Dat is wat anders dan de eigen bijdrage regeling. Die speelt een rol nadat een voorziening is verstrekt. 
De wet maakt de eigen bijdrage uitsluitend afhankelijk van het inkomen. Het betrekken van een 
vermogenstoets bij het vaststellen van de eigen bijdrage is niet mogelijk.  
 
Er is echter in de Wmo niets geregeld over het in aanmerking nemen van eigen vermogen als 
financiële drempel. Naar mijn oordeel is hier sprake van gemeentelijke beleidsruimte om vermogen te 
betrekken bij de vraag in hoeverre de persoon in financiële zin zelfredzaam is. Hier speelt het beginsel 
“de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” een rol. De gedachte achter de drempel is dat de 
compensatieplicht van de gemeente niet onbegrensd kan zijn als het gaat om aanpassingen aan 
woningen waarin een aanzienlijke overwaarde aanwezig is. Het gaat vanuit de compensatiegedachte 
in de Wmo te ver om zonder meer elke woning te gaan aanpassen, zonder ook te kijken naar de 
waarde van de woning en de hierop rustende hypotheek. Naar algemeen aanvaarde maatschappelijke 
opvattingen is het algemeen geaccepteerd dat de woningeigenaar een verbouwing, die over het 
algemeen leidt tot waardevermeerdering van het onroerend goed, financiert door hiervoor de in de 
woning aanwezige overwaarde aan te spreken 
 
Er is een groep mensen die een woning hebben die (gedeeltelijk) hypotheekvrij is. Het is mogelijk op 
een dergelijke woning een hypotheek te nemen. Als die hypotheek dan gebruikt zou kunnen worden 
voor de financiering van de noodzakelijke aanpassing en de inrichting daarvan, de hypotheek niet 
wordt afgelost en het inkomen voldoende mogelijkheden biedt om de rente (waarvan een deel valt 
onder de hypotheekrenteaftrek) te betalen, zijn de maandelijkse lasten gering en is men in staat de 
eigen aanpassing te betalen. Na overlijden van betrokkene kan de woning worden verkocht en op dat 
moment kan de hypotheek worden afgelost. Hoe dit voorstel zich verhoudt met de kabinetsplannen 
omtrent de hypotheekrente aftrek zal pas later duidelijk zijn. De ontwikkeling van deze 
kabinetsplannen dienen, in relatie tot dit voorstel, daarom in ogenschouw genomen te worden. 
 
Het toepassen van een financiële vermogensdrempel, waarboven een woonvoorziening niet meer 
wordt verleend is qua karakter vergelijkbaar met de bepaling dat woonvoorzieningen duurder dan  
€ 45.378,- niet worden verleend.  
Om te voorkomen dat een klant voor hele kleine woningaanpassingen per definitie de woning met 
hypotheek zou moeten belasten kan de financiële drempel worden gehanteerd voor 
woningaanpassingen die een bepaald bedrag overschrijden.  
 
Hoe bepaal je echter het grensbedrag en de financiële drempel? Aansluiting kan gezocht worden bij 
de vermogensgrenzen die in de WWB worden gehanteerd. In de WWB wordt gewerkt met 
vermogensvrijlating bij bescheiden vermogen en bij het in een eigen woning aanwezige vermogen tot  
€ 46.200. Het bescheiden vrij te laten vermogen bedraagt voor een alleenstaande € 5.555,- en voor 
een gehuwde € 11.110,- 
 
Als gekozen wordt om aan te sluiten bij financiële bepalingen uit de WWB wordt in de Wmo vaak de 
factor 1,5x gehanteerd. Wat betekent dit dan?  
Concreet komt dit neer op het volgende:  
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Het grensbedrag bedraagt:  €  8.330,- voor een alleenstaande 
    € 16.665,- voor een gehuwde 
Financiële drempel  € 69.300,- 
 
Stel de woning moet worden aangepast, de overwaarde in de woning bedraagt meer dan € 69.300,-  
en de aanpassing meer dan € 8.330,- danwel € 16.665,-, dan wordt de aanvraag afgewezen. 
Bedragen de kosten minder dan € 8.330,- resp. € 16.665 dan worden de aanpassingen verstrekt ook 
al bedraagt de overwaarde meer dan € 69.300,-. Dit om te voorkomen dat de klant voor kleine 
aanpassingen de hypotheek moet verzwaren.  
 
Overigens kan het vermogen alleen een grond voor afwijzing zijn als de aanvrager hierover 
daadwerkelijk kan beschikken. Wanneer de aanvrager aantoont dat op basis van bijvoorbeeld leeftijd 
of een te laag inkomen geen hypothecaire lening kan worden verkregen, dan vormt het vermogen in 
de woning geen beletsel voor de toekenning van een woonvoorziening. Ter bepaling van de 
verkoopwaarde stel ik voor om deze te baseren op de actuele WOZ-waarde van de woning.  
 
Er zijn al gemeenten die een vermogensdrempel hanteren bij dure woningaanpassingen. De 
mogelijkheid is nieuw en het is de moeite waard hiervan gebruik te maken. Wel moeten we afwachten 
wat de Centrale Raad van Beroep hiervan zegt. Echter met vorenstaande uitleg lijkt het een niet 
onredelijke mogelijkheid. Een mogelijkheid die aansluit bij de eigen verantwoordelijkheid, toch één van 
de peilers van de Wmo. Het voorstel vraag wel om een andere mentaliteit. 
 
Nogmaals omdat in het kader van de Wmo een eigen bijdrage uitsluitend kan worden opgelegd in 
relatie tot het inkomen, is hier uitdrukkelijk gekozen voor een toegangsdrempel. Er is geen sprake van 
een eigen bijdrage die is gerelateerd aan de waarde van de woning. 
 
Financieel effect vermogensdrempel  
Omdat in het verleden nooit is gekeken naar de overwaarde in de woning, kan ook geen betrouwbare 
uitspraak worden gedaan over de financiële vermogenssituatie van aanvragers die in het verleden een 
bouwtechnische woonvoorziening hebben aangevraagd. Gelet op de aanzienlijke stijging van 
onroerend goed in de afgelopen 10 jaar is de verwachting dat er een groep mensen is bij wie de 
overwaarde hoger zal zijn dan het genoemde drempelbedrag € 69.300,-. Daarnaast valt er weinig te 
zeggen over het financiële effect omdat het aantal aanvragen sterk van jaar tot jaar verschilt.  
 
Uitvoeringsaspecten en uitvoeringskosten  
Uitvoering van deze regeling kan binnen bestaande formatie.  
 
Bevoegdheid DB 

Bij het bepalen van de voorziening houdt het college van burgemeester en wethouders, lees DB, 
rekening met de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager van de voorzieningen, 
waaronder verandering van woning in verband met wijziging van leefsituatie, alsmede met de 
capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien. 

Dit betekent dat als de aanvrager op grond van de Wmo in staat is de voorziening zelf te regelen én 
de financiële middelen heeft deze zelf te betalen, komt hij niet in aanmerking voor verstrekking van de 
voorziening, of het geld of de financiële tegemoetkoming daarvoor. Het is aan het DB ISD zelf om te 
bepalen wanneer het compensatiebeginsel tot deze uitkomst leidt. 
Voorbeelden maatregelen met betrekking tot woningaanpassingen 
- grensbedrag € 8.830,- c.q. € 16.665,- 
- verhuisprimaat € 25.000,- 
- plafondbedrag ( € 45.378,-) of gemaximeerde financiële tegemoetkoming van € 45.378,= 
- vermogensdrempel ( € 69.300,-) 
 
Verhuisprimaat 

Echtpaar woont in huurwoning en vraagt een woningaanpassing aan. 
Na indicatiestelling blijkt er de noodzaak voor woningaanpassing aanwezig. 
Kosten van de woningaanpassing wordt begroot op € 30.000,-. 
Bij de woningbouwvereniging (via woonzicht) wordt geïnformeerd of er op korte termijn een 
gelijkvloerse woning beschikbaar is binnen de (ISD) gemeente(n). Dit is het geval. 
Met betrokkenen wordt de verhuisoptie besproken, hierbij worden de 13 afwegingspunten doorlopen.. 
 - Betrokkenen hebben wel mantelzorgers maar die wonen verspreid over de gemeente en 
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     moeten nu ook naar hen toekomen; 
 - Er zijn geen financiële, sociale of medisch zwaarwegende redenen tegen verhuizing 
 - Verhuisprimaat kan worden toegepast. 
 - Betrokkenen krijgen een forfaitaire vergoeding in de verhuiskosten van € 2.780,00  
 - Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. 
 
Woningaanpassing 
Echtpaar woont in huurwoning en vraagt een woningaanpassing aan. 
Na indicatiestelling blijkt er de noodzaak voor woningaanpassing aanwezig. 
Kosten van de woningaanpassing wordt begroot op € 30.000,-. 
Bij de woningbouwvereniging wordt geïnformeerd of er op korte termijn een gelijkvloerse woning 
beschikbaar is binnen de (ISD) gemeente(n). Dit is het geval. 
Met betrokkenen wordt de verhuisoptie besproken. Door buren (dochter) blijkt intensieve 
mantelzorg verleend te worden. Dit kan zij combineren met haar eigen huishouden vanwege 
het feit dat ze direct naar haar ouders woont. 
Verhuisprimaat wordt niet toegepast vanwege aanwezige mantelzorg. 
Betrokkenen betalen wel inkomensafhankelijke eigen bijdrage gedurende periode van 3 jaar. Zie 
notitie Eigen bijdrage. 
 
Optie A Plafondbedrag € 45.378,-- 
Echtpaar woont in koopwoning en vraagt een woningaanpassing aan. 
Er moet een grote aanbouw aan de woning gerealiseerd worden (hal, slaapkamer en 
badkamer). Woningaanpassing wordt begroot op € 55.000,-. 
Deze woningaanpassing komt niet meer in aanmerking voor vergoeding in het kader van de 
Wmo. Betrokkenen kunnen zelf beslissen of zij zelf woningaanpassing volledig financieren of 
gaan verhuizen naar een geschikte woning. In dat geval kan er een verhuiskostenvergoeding worden 
verstrekt en indien nodig bepaalde woningaanpassingen in de andere woning. 
 
Optie B Gemaximeerde financiële tegemoetkoming voor woningaanpassingen van € 45.378,- 
Hetzelfde voorbeeld. 
Betrokkenen krijgen een financiële tegemoetkoming van de gemeente van € 45.378,- en 
moeten zelf het resterende bedrag van € 9.622,- financieren. De tegemoetkoming van de 
gemeente wordt alleen verstrekt als betrokkenen aan kunnen tonen dat zij het niet 
gesubsidieerde bedrag van € 9.622,- zelf kunnen financieren. 
Kunnen betrokkenen dit niet dan zal op grond van de hardheidsclausule overgegaan worden tot 
financiering van het gehele bedrag.  
 
Vermogensdrempel 
Echtpaar woont in koopwoning en vraag een woningaanpassing aan. 
Woningaanpassing is noodzakelijk en wordt begroot op € 35.000,- . 
De overwaarde in de woning bedraagt € 90.000,- . 
De bank is bereid om hypotheek voor het bedrag van € 35.000,= te verstrekken. 
De aanvraag wordt afgewezen, aangezien betrokkenen de financiële capaciteit hebben om de 
woning zelf aan te passen. 
 
Echtpaar woont in koopwoning en vraag een woningaanpassing aan. 
Woningaanpassing is noodzakelijk en wordt begroot op € 16.000,- . 
De overwaarde in de woning bedraagt € 90.000,- . 
Omdat de woningaanpassing beneden het grensbedrag van € 16.665,- blijft worden de kosten van de 
woningaanpassing wel vergoed ondanks de in de woning aanwezige overwaarde. 



 7 

Huurwoningen: 
Eigen woningen bieden dus mogelijkheden. Bij huurwoningen kan je een eigen bijdrage vragen. Een 
andere mogelijkheid zou zijn om de aanpassingen door de woningeigenaar in de huur door te laten 
werken. Daar zal goed naar moeten worden gekeken in verband met mogelijke huurtoeslag.  
 
Goede voorlichting 
Het is niet mogelijk dit beleid van de een op de andere dag in te voeren. De mensen zijn er 
aangewend geraakt dat zij alles vergoed krijgen. Er leeft ook een bepaald idee dat zij daar recht op 
hebben. Dit is historisch zo gegroeid. Het is gebleken dat sinds de dure woningaanpassingen onder 
de gemeenten gingen vallen, ook woningaanpassingen voor ouderen mogelijk werd. Is het wel 
vanzelfsprekend dat de gemeente onze woonproblemen oplost? Heeft de belanghebbende hier ook 
geen belangrijke rol in? De gemeente zou daarbij wel kunnen helpen. Door samen met de 
belanghebbende te zorgen voor een goed program van eisen. Deze manier kan ook tot goede 
oplossingen leiden, maar met inschakeling van meer eigen verantwoordelijkheid.  
Publicaties over deze nieuwe manier van handelen zullen noodzakelijk zijn. 
 
Inspelen op verandering 
Er kan ook een eigen verantwoordelijkheid liggen als men problemen kan zien aankomen. In de 
praktijk wordt er echter niet (altijd) naar gehandeld. Ook hier gaat het weer om een 
mentaliteitsverandering. Mensen vinden dat ze zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven 
wonen. De vraag is wel of dat in één en dezelfde woning is. Als je kinderen krijgt ga je over het 
algemeen ook verhuizen naar een grotere woning. Waarom dan niet als je huis te groot wordt of als je 
ouder wordt en het traplopen minder makkelijk wordt. Dat zou toch een logische stap zijn. Zou je 
mensen hier niet meer op moeten aanspreken? Hiervoor is het overigens wel nodig dat mensen het 
logisch vinden dat je zelf verantwoordelijk bent voor een goede woonsituatie en dat dit niet de 
gemeente is. Om deze verandering te realiseren zouden de condities op de woningmarkt ook zo 
moeten zijn dat dit ook mogelijk is. 
 
Financiën  
Zoals eerder aangegeven valt niet uit te rekenen wat het financiële effect is of kan zijn van deze 
voorstellen. Dit omdat tot op heden geen rekening is gehouden met de financiële mogelijkheden van 
de klant. Hierdoor is er tot op heden ook geen inzicht in hoeverre klanten vanuit het oogpunt van de 
kosten zelf in de voorziening kan voorzien. 
Kiest men voor deze voorstellen dan zou men dit, in eerste instantie, niet moeten doen vanuit 
financiële redenen maar vanuit de overtuiging dat de klant zelf verantwoordelijk is voor een goede 
woonsituatie. Wellicht dat men oordeelt dat met deze voorstellen de grenzen worden opgezocht, pas 
het wel bij de manier waarop de Wmo vormgegeven zou moeten worden De gemeente draagt in meer 
of mindere mate bij afhankelijk van de eigen mogelijkheden. 
 
Conclusie: 
In mijn inleiding ben ik begonnen met de vraag of het geschikt maken van een woning echt pas begint 
bij prestatieveld 6? Het verhaal hiervoor zou de conclusie rechtvaardigen dat dit niet het geval is.  
Ook binnen de ISD gemeenten is, na enkele dure woningaanpassingen, discussie geweest over hoe 
ver de compensatieplicht reikt, of de klant hierin geen rol heeft en hoe blijven de kosten beheersbaar? 
Het huidige uitgangspunt is: aanpassingen die nodig zijn worden door de gemeenten vastgesteld en 
betaald. Waarom dit niet veranderen in: aanpassingen die nodig zijn, zijn de verantwoordelijkheid van 
de woningeigenaar-bewoner of van de woningeigenaar in samenspraak met de huurder? Als het gaat 
om het maken van plannen is de gemeente behulpzaam. Als het gaat om financiering is betrokkene 
aan zet. Als dat niet lukt wordt bekeken op welke manier bijgesprongen kan worden, met de eigen 
verantwoordelijkheid voorop! Dit zou meer recht doen aan de eigen verantwoordelijkheid binnen de 
Wmo dan nu het geval is. 
Dat de klanten meer zelf verantwoordelijk zijn voor hun woonsituatie is één, maar dit is niet hetzelfde 
als dat de gemeente buitenspel staat. De gemeente kan zich niet onttrekken aan haar aandeel op de 
weg hier naar toe. Hiermee kom ik terug op de inleidende de vraag of ook niet van de gemeente 
gevraagd kan worden om een visie betreffende levensloopbestendig bouwen of nog verder het voeren 
van een inclusief beleid binnen de gemeente? Uiteindelijk is het een samenspel tussen de gemeente 
en van haar burgers. Van beide wordt een mentaliteitsverandering gevraagd. 
De verwachting is dat dit een langdurig proces is wat niet van de één op de andere dag gerealiseerd 
kan worden. De genoemde voorstellen: 
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1) financiële tegemoetkoming verstrekken tot maximaal € 45.378,- en indien noodzakelijk de 
mogelijkheid van het verstrekken van een renteloze lening voor de meerkosten (>45.378,-) 

2) aanvragen worden afgewezen op grond van artikel 4 lid 2 Wmo (voorzover iemand zelf in de 
maatregelen kan voorzien) indien de overwaarde van de woning > € 69.300,- en de kosten 
van de woningaanpassing > € 8.330,- voor een alleenstaande en > € 16.665 voor gehuwden 
bedragen. 

kunnen een eerste stap in die richting zijn. Ambtelijk adviseren wij u de genoemde voorstellen over te 
nemen. 


