Patiënten

Gemeenten

Voorzieningen Wmo 05
Verschillende voorzieningen
De gemeente gaat de verschillende opties na waarmee de gevolgen van uw beperking
kunnen worden opgevangen.
n Uw eigen mogelijkheden en die van uw omgeving, zoals mantelzorg;
n A
lgemene voorzieningen, bijvoorbeeld een boodschappendienst, maaltijdservice, belbus

of klussendienst;
n Algemeen gebruikelijke voorzieningen, zoals een thermostaatkraan;
n Collectieve voorzieningen, denk aan het collectief vervoer.

Als het voorgaande niet volstaat, kijkt de gemeente wat nodig is met
Individuele voorzieningen voor het:
n voeren van een huishouden;
n zich verplaatsen in en om de woning;
n zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel;
n contact hebben met andere mensen en bezoeken van activiteiten.

Natura, Pgb en financiële tegemoetkoming
Als u in aanmerking komt voor een individuele voorziening kunt u de keuze krijgen
tussen een:
n V
oorziening in natura: dan regelt de gemeente dat die er komt. U krijgt bijvoorbeeld een

rolstoel in bruikleen of in eigendom;
n P
ersoonsgebonden budget (pgb): u krijgt geld van de gemeente en regelt zelf de beno-

digde ondersteuning als alternatief voor de voorziening in natura en om hetzelfde resultaat
daadwerkelijk te bereiken;
n F
inanciële tegemoetkoming: een (vast) geldbedrag, waarbij geen rekening is gehouden

met inkomen of de werkelijke kosten, bijvoorbeeld voor een sportrolstoel.
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Pgb: vergelijkbaar en toereikend
Het pgb dat u kan krijgen moet vergelijkbaar zijn met de voorziening in natura en toereikend
om de benodigde ondersteuning te realiseren. Het prijsniveau van de voorziening in natura is
vaak het uitgangspunt voor de budgetberekening. Of dit leidt tot een toereikend pgb hangt
af van het resultaat dat u kunt bereiken met het pgb. Kunt u daarmee uw beperkingen
compenseren? Als dat niet het geval is, kan een andere budgetberekening nodig zijn.

Pgb: uitzondering op de regel
Een gemeente kan besluiten om u niet de keuze voor een pgb te geven, maar alleen als
er ‘overwegende bezwaren’ bestaan. Deze ‘uitzondering op de regel’ moet de gemeente
zorgvuldig maken. Het is niet de bedoeling dat het bij voorbaat onmogelijk is voor bepaalde
voorzieningen een pgb te krijgen. Bijvoorbeeld geen pgb voor lokaal vervoer in plaats van
het collectief vervoer. Ook kan een gemeente niet vooraf al zeggen dat u vanwege uw
aandoening geen pgb krijgt.
Dat geldt ook bij een mogelijk korte gebruiksperiode. Het kan zijn dat u, vanwege uw leeftijd
of progressief verloop van uw aandoening, misschien korter dan gemiddeld gebruik gaat
maken van een hulpmiddel (rolstoel). Of dat ertoe leidt dat u geen keuze krijgt voor een pgb,
moet de gemeente eerst onderzoeken. De gemeente moet naast de kostenkant ook rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden en uw keuzevrijheid. Verder moet u uit
de uitleg van de gemeente de redenen na kunnen gaan waarom u niet in aanmerking komt
voor een pgb.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp dan
kunt u de uitgebreide achtergrondinformatie
downloaden op www.parkinson-vereniging.nl/wmo5

