
Reactie op het advies van de Wmo adviesraad Hillegom, betreffende de notitie Dure 
woningaanpassingen 
 
Ad 1 
De opdracht van het Algemeen bestuur was om na te gaan met welke maatregelen, op korte termijn, 
bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. De eigen bijdrage regeling kan, indien hiermee wordt 
ingestemd, ingaan per 1 januari 2012 en vanaf dat moment kan dus een bezuiniging worden 
gerealiseerd.  De eigen bijdrage regeling pas binnen de huidige verordening. De invoering van de 
regeling is dus niet afhankelijk van een nieuwe verordening die naar aanleiding van de keuzes binnen 
het beleidsmeerjarenplan wordt opgesteld. Naar alle waarschijnlijkheid zal de nieuwe verordening niet 
eerder dan 1 januari 2013 van kracht gaan. 
 
Ad 2 
De ISD Bollenstreek heeft geen reserves. Of de gemeenten reserves heeft op de Wmo is ons niet 
bekend. Hiervoor kunt u zich desgewenst wenden tot de gemeente zelf. 
 
Ad 3 
Goed punt. (eigen) “Verantwoordelijkheid” is een begrip dat centraal staat/komt te staan binnen de 
Wmo. Wij zullen trachten in het beleid het begrip dusdanig te beschrijven dat het duidelijk is wat 
hiermee wordt bedoeld. Het zal geen makkelijke opgave zijn omdat “verantwoordelijkheid” redelijk 
subjectief is. 
 
Ad 4 
Zoals in de notitie beschreven is het creëren van voldoende aangepaste woningen een ISD 
overstijgende aangelegenheid. De ISD voert immers alleen prestatieveld 6 uit. Een woningmarkt 
waarbij voldoende aangepaste en/of levensloopbestendige woningen zijn vraagt om een 
gemeentelijke/regionale visie hierover. Niet alleen een visie maar ook een inclusief beleid. Een beleid 
dat rekening houdt met mensen die een beperking hebben. Het gaat hierbij niet alleen om het Wmo-
beleid, maar raakt álle beleidsterreinen.  
 
Ad 5 
Voor de verordening en het daaruit voortvloeiende beleid geldt altijd dat er een beroep gedaan kan 
worden op de hardheidsclausule. Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen ten gunste van de 
belanghebbende afwijken van de bepalingen van de verordening, indien toepassing van de 
verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 
Uiteindelijk blijft de Wmo maatwerk. 
 
Ad 6 
In de voorstellen wordt niet gesproken over een vemogenstoets maar een vermogensdrempel. 
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.  
 
Ad 7 
Bij het voorstel een plafond in te bouwen bij dure woningaanpassingen is teruggegrepen op de Wvg 
om het plafond ergens op te baseren. Dit bedrag zal, als dit voorstel wordt overgenomen, worden 
opgenomen in het Financieel Besluit. De bedragen in het Financieel Besluit worden elk jaar 
geïndexeerd.  
In de notitie dure woningaanpassingen worden geen inkomensgrenzen gesteld.  
 
Ad 8. 



Optie B1 is ook wat wordt voorgesteld door de ISD Bollenstreek. Wij zullen kijken in hoeverre de 
gedane suggestie in het beleid kan worden uitgewerkt en verwerkt. 
 
Ad 9. 
Zoals in de notitie is aangegeven moet de klant ook financieel gezien in staat zijn de overwaarde in te 
zetten voor een ophoging van de hypotheek. Daarnaast zijn de voorstellen, zoals besproken op 15 
september jl, juridisch complex en worden de grenzen van de wet opgezocht.  
De bestuurlijke opdracht was om na te gaan wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de dure 
woningaanpassingen. Die mogelijkheden liggen bij de mensen met een eigen woning met 
overwaarde. Daarmee wordt niet gekeken naar bijvoorbeeld mensen in een huurwoning of hoe 
mensen hun leven hebben geleid. Het stelsel van de sociale zekerheid roept wellicht vaker dit soort 
maatschappelijke vragen op, bijvoorbeeld als iemand veel schulden maakt als gevolg van consumptief 
krediet en deze persoon doet een beroep op de schuldhulpverlening.  
 
Ad 10 
Het primaat van verhuizen is in de Verordening opgenomen. Een counselor lijkt ons niet direct 
noodzakelijk enkel om het feit dat het primaat in de praktijk eigenlijk niet voorkomt. Mocht dit wel aan 
de orde zijn, zijn er allerlei randvoorwaarden (opgenomen in het beleid) alvorens ook daadwerkelijk 
toepassing kan worden gegeven aan het primaat. 
De klant kan zich natuurlijk altijd laten bijstaan door bijvoorbeeld iemand van de ouderenbond om te 
zorgen dat alles goed naar voren komt. 
 
Ad 11 
Binnen de ISD is een consulent belast met het registeren en matchen van aangepaste woningen. 
Probleem is vaak dat vraag en aanbod niet overeenkomen. Daarnaast kunnen aangepaste woningen 
niet tot in de lengte der dagen worden gereserveerd voor het geval er iemand komt die 1 op 1 past in 
die woning. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn aanzienlijk daarnaast is de praktijk vaak dat er 
toch nog aanpassingen nodig zijn. Desalniettemin is het wel een streven zo efficiënt en zonder 
kapitaalvernietiging om te gaan met aangepaste woningen.  
 

 


