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         De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), voor wie, waar en wat is er te halen: 

 

Nog steeds blijkt dat mensen niet goed weten waar de Wmo voor staat, wat er via de Wmo te halen 

valt en waar men moet zijn om een aanvraag van de Wmo in gang te zetten. Daarbij is gebleken dat 

mensen niet voldoende op de hoogte zijn van een eigen bijdrage als dat aan de orde is en hoe dat 

wordt vastgesteld. Daarom meent BUS er goed aan te doen nog maar eens alles op een rij te zetten. 

 

Wat is de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo)? 

De wet Maatschappelijke Ondersteuning  is bedoeld om de inwoners van de gemeente te ondersteu-

nen om zolang als  mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en om zoveel mogelijk te kunnen 

blijven meedoen in de samenleving. De Wet is in 2015 in werking getreden. 

 

Bij wie moet de burgers zijn voor een aanvraag Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? 

De gemeente waar u, als burger,  woonachtig bent is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

Wmo. Als u meent dat uw situatie aanleiding geeft om een urgente, noodzakelijke voorziening of 

regeling nodig te hebben, schroom u niet, wacht niet te lang, vraag deze aan bij uw gemeente. 

 

Heeft iedere gemeente de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geregeld? 

Iedere gemeente is verplicht de Wmo in haar uitvoeringstaken te hebben vastgelegd. In de praktijk 

is gebleken dat, door de vrijheden die gemeenten hebben, er verschillen zijn in de voorzieningen en 

regelingen. Deze zijn opgenomen in de gemeentelijke verordening Wmo. 

BUS raadt ieder burger aan, bent u van mening dat u recht heeft op een voorziening of regeling 

vanuit de Wmo vraag het aan. Neen hebt u, ja kunt u krijgen. Niet geschoten is altijd mis. 

 

De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) maakt onderscheid in voorzieningen: 

Gesproken wordt over algemene voorzieningen, die vanuit de Wmo de gemeente dient te realiseren. 

Maar deze kunnen per gemeente verschillend zijn. Deze voorzieningen zijn voor alle inwoners van 

uw gemeente beschikbaar. 

Algemene voorzieningen zijn bv.: realisatie van ontmoetingsplekken om eenzaamheid tegen te 

gaan, maatschappelijk opvang, maaltijdenservice, boodschappenservicedienst. 

Maatwerkvoorzieningen zijn bv.: Huishoudelijke hulp, toekenning van een hulpmiddel (scootmo-

biel, rolstoel of elektrische fiets e.d., woningaanpassingen,  Individuele begeleiding, begeleiding bij 

persoonlijke verzorging, begeleiding dagbesteding, logeeropvang (respijtzorg), beschermd wonen,  

Bij aanvraag van een van deze voorzieningen komt u alleen in aanmerking nadat uw aanvraag in 

behandeling is genomen en de gemeente een onderzoek heeft ingesteld. Dit onderzoek is er om vast 

te kunnen stellen welke voorziening in uw situatie passend en noodzakelijk is. 

U moet wel rekening houden als u een dergelijke voorziening krijgt toegewezen dat u dan maande-

lijks een eigen bijdragen van € 19,00 moet betalen. Dat geldt voor het jaar 2023 vanaf 01.01.2025 

wordt de eigen bijdrage een inkomensafhankelijke regeling. 

 

Wat is de betekenis van maatwerkvoorzieningen? 

Maatwerkvoorzieningen betekend niet dat de voorzieningen op uw maat zijn gemaakt of worden 

geleverd. Maatwerkvoorziening in de Wmo houdt in: Dat het hulpmiddel of de voorziening die u 

heeft aangevraagd en is toegekend enkel en alleen voor uzelf is en u deze niet behoeft te delen met 

anderen. Als u bv. Een standaard rolstoel krijgt toegewezen en deze voldoet niet aan uw persoonlij-

ke situatie dan adviseren wij u een individuele aanpassing aan te vragen. Zodat u een rolstoel toe-

gewezen krijgt dien volledig voldoet aan u persoonlijke situatie, urgentie en noodzakelijkheid. De 

gemeente kan dan besluiten dat de meerkosten voor rekening van de gemeente komt. 
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Wat is begeleiding bij persoonlijke verzorging - begeleiding? 

Gemeenten kunnen begeleiding bieden bij de persoonlijke verzorging. Het is niet altijd duidelijk 

waar de scheidingslijn ligt tussen wijkverpleging (deze wordt vanuit de zorgverzekeraar geregeld) 

en of deze begeleiding voldoet aan uw persoonlijke situatie. De gemeenten kan u lijf gebonden zorg 

aanbieden. De aard van uw aandoeningen zijn mede maatgevend in het toekennen van persoonlijke 

zorg uit de Wmo. De gemeente zal altijd beoordelen of uw aanvraag voor persoonlijke verzorging 

valt onder de geneeskundige zorg vanwege een medische aandoening, een kerntaak voor de wijk-

verpleegkundige, deze valt dan onder uw zorgverzekeraar. Is er sprake van behoefte aan ondersteu-

ning van zelfredzaamheid dan valt dit onder de Wmo – voorzieningen. 

 

Hulp van mensen in uw omgeving wordt o.a. besproken in het keukentafelgesprek. 

Als u een aanvraag Wmo, bij uw gemeente in gaat dienen, is niet uit te sluiten dat de Wmo – consu-

lent(e) u vragen gaat stellen, het keukentafelgesprek, over de mensen in uw directe omgeving. 

Hiermee wordt bedoeld, uw kinderen, vrienden of buren waar u eventueel op terug zou kunnen val-

len of een beroep op kunnen doen .Het is dan ook van belang dat u zich goed voorbereid op het 

keukentafelgesprek. De gemeente mag u vragen of uw kinderen, vrienden of buren u kunnen hel-

pen, ze zijn het niet verplicht. Als zij daartoe bereid zijn zal de gemeenterekening houden met hun 

bijdrage in de hulp, zorg en daar de voorziening vanuit de gemeente aanpassen. 

Hebt u geen netwerk in uw directe omgeving dan kan de gemeente met u bespreken hoe u uw net-

werk kunt vergroten. Als u dit niet gaat lukken kan de gemeente u helpen met het aanbieden van 

passende ondersteuning zonder hulp uit uw omgeving. 

BUS adviseert u ook, als u het gesprek met de Wmo – cconsulent9e) aangaat dat u dan een ver-

trouwenspersoon of een onafhankelijke cliëntondersteuner laat aanschuiven bij het keukentafelge-

sprek. Bespreek vooral vooraf met uw vertrouwenspersoon of onafhankelijke cliëntondersteuner die 

zaken die van belang zijn zodat u beide weet waar het gesprek over moet gaan en wat u zelf als 

aanvrager hoopt dat het gesprek oplevert. 

 

Mantelzorg: 

Indien u meent behoefte te hebben aan mantelzorg maak dat dan ook kenbaar in het keukentafelge-

sprek. De gemeente kan u dan vragen, of uw mantelzorger hulp nodig heeft om zijn/haar taak naar 

behoren te kunnen vervullen of dat de gemeente zorg moet dragen voor hulpverlening richting uw 

mantelzorger. 

Iemand die officieel mantelzorgtaken verricht komt in aanmerking voor het mantelzorgcompliment. 

 

Eigen bijdrage en betalingswijze en zorg in natura of pgb: 

Voor iedereen geldt dat bij toekenning van een Wmo - voorziening een maximale eigen bijdrage van 

€ 19,00 per maand geldt. Het CAK stelt uw eigen bijdrage vast en stuurt u de rekening.  

De Wmo geeft u de keuze, of zorg in natura of zorg op basis van persoonsgebonden budget (pgb) 

waar u zelf zorg voor kunt inkopen. 

 

U kunt bij onze organisatie (BUS) informatie en advies krijgen over de Wmo: 

BUS kan u helpen bij het in werking zetten van uw aanvraag in de WMO en zorg dragen, als 

het u zelf niet lukt, dat er een deskundige met u mee gaat naar het keukentafelgesprek.  

Wij bieden u de administratieve hulp,  informatie, advies, en begeleiding gratis aan. 

Heeft u vragen over de inhoud van dit bericht of andere vragen, mail ons gerust uw vragen 

wij dragen zorg voor antwoorden, stuur uw mail naar: info@debus.nl. 

Wij willen u ook verwijzen naar onze website, dar staat heel veel actuele informatie op wat u 

misschien kunt gebruiken. Ga naar www.debus.nl 

 

 

Tilburg, 17 februari 2023                                                                                            Bestuur BUS 
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