
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

7 februari 2008 bij ons college ingekomen vragen van mevrouw L.C. Zetten en het 

door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

Betreft: Schriftelijke vragen D66 ex art. 38 RvO inzake indicatie 

woningaanpassing  

 

Haarlem, 5 februari 2008 

 

Geacht College,  

 

In het kader van de  WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) wil de gemeente 

Haarlem aandacht geven aan mensen met beperkingen en de mensen die hen daarbij 

ondersteunen. De vraag van de burger zou daarbij leidend zijn. Ook heeft de 

gemeente o.a. de plicht om via het treffen van voorzieningen, mensen in staat te 

stellen om zich te verplaatsen in en om de woning.  

 

Wat betreft het aanbrengen van die voorzieningen, die het onze burgers mogelijk 

moet maken om in eigen huis te blijven wonen, heeft de fractie van D66 de 

volgende vragen: 

 

Vraag 1 Zijn de medewerkers die belast zijn met de indicatie woningaanpassing 

ook op de hoogte van deze uitgangpunten van de WMO? 

 

Vraag 2 Komt het voor dat trapliften en aanpassingen aan de badkamer worden 

geweigerd omdat de gemeente deze aanpassingen te duur vindt? 

 

Vraag 3 Is er sprake van een zeker ontmoedigingsbeleid bij het aanvragen van deze, 

of andere voorzieningen? 

 

Vraag 4 Zo ja, kunt u aangeven welke aanpassing(en) u te ver vindt gaan? 

 

Vraag 5 Wordt er bij de indicatiestelling rekening gehouden met de belangen van 

de mantelzorger of is de conditie van de patiënt bepalend ? 
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Vraag 6 Wordt er bij de indicatiestelling rekening gehouden met het soort woning, 

d.w.z. huur, koop, eigendom woningcorporatie en of grootte van de woning?  

 

Vraag 7 Hebben de problemen bij de herindicatie huishoudelijke hulp, ook 

gevolgen voor wachttijden indicatie woningaanpassing? 

 

Vraag8 Hoeveel tijd verstrijkt er tussen aanvraag woningaanpassing en uiteindelijke 

aanpassing? 

 

Vraag 9 Op basis van welke uitgangspunten worden eventuele aanpassingen met 

voorrang behandeld? 

 

Vriendelijke groet, 

 

Louise van Zetten 

 

 

 

Aan mevrouw L.C. Zetten 

Lid van de gemeenteraad 

Tuinwijklaan 44   

2012 RH  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 5 februari 2008 

indicatie woningaanpassing 

 

In reactie op uw verzoek van 5 februari 2008 waarin u ons een aantal vragen stelt 

inzake de indicatie woningaanpassing, treft u onderstaand de beantwoording aan.  

 

1. Zijn de medewerkers die belast zijn met de indicatie woningaanpassing ook op 

de hoogte van de uitgangspunten van de Wmo? 

 

Antwoord 

Ja,  de basis voor het handelen van de medewerkers wordt gevormd  door wet- en 

regelgeving zoals de  Wet maatschappelijke ondersteuning en  het Besluit 

Maatschappelijke ondersteuning. Het lokale kader wordt gevormd door de  

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem, het 

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2008 gemeente Haarlem en de 

Beleidsregels voorzieningen.  

In deze documenten staan de uitgangspunten van de Wmo verwoord. De 

uitgangspunten zijn uitvoerig met de medewerkers doorgenomen en vormen steeds 

het startpunt van de overweging voor een woningaanpassing.  

 

2. Komt het voor dat trapliften en aanpassingen aan badkamer worden 

geweigerd omdat de gemeente deze aanpassingen te duur vindt? 
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Antwoord 

Nee, op grond van de Verordening kan een voorziening slechts worden toegekend 

voorzover deze voorziening naar objectieve maatstaven als de goedkoopst adequate 

voorziening wordt aangemerkt. M.a.w. in eerste instantie wordt gekeken naar de 

adequaatheid van een voorziening. Indien er meerdere adequate voorzieningen 

voorhanden zijn, wordt gekozen voor het goedkoopste alternatief. 

 

3. Is er sprake van een zeker ontmoedigingsbeleid bij het aanvragen van deze of 

andere voorzieningen.  

 

Antwoord 

Nee.  

 

4. Zo ja, kunt u aangeven welke aanpassingen u te ver vindt gaan? 

 

Antwoord 

Niet van toepassing, zie antwoord vorige vragen. 

 

5. Wordt er bij de indicatiestelling rekening gehouden met de belangen van de 

mantelzorger of is de conditie van de patiënt bepalend? 

 

Bij de indicatiestelling wordt uitgegaan van een integrale blik waarbij de client 

centraal staat. Er wordt niet alleen rekening gehouden met de conditie van de cliënt, 

maar ook met andere factoren rond de cliënt die van invloed zijn op zijn situatie. 

 

6. Wordt er bij de indicatiestelling rekening gehouden met het soort woning, 

d.w.z. huur, koop, eigendom woningcorporatie en of grootte van de wonin?.  

 

Antwoord 

Bij de indicatiestelling speelt huur of koop geen rol, wel de grootte en het soort 

woning (bijvoorbeeld gelijkvloers of woning met trap). 

Bij de afweging rond het toekennen/afwijzen van een voorziening en het toepassen 

van het uitgangspunt  “goedkoopst adequaat” speelt huur of koop wel een rol. In 

deze afweging wordt meegenomen of de burger niet komt te staan voor kosten die 

zijn/haar draagkracht te boven gaan. 

  

7. Hebben de problemen bij de herindicatie huishoudelijke hulp ook gevolgen 

voor de wachttijden indicatie woningaanpassing? 

 

Antwoord 

Nee, deze aanvragen zijn apart behandeld binnen Team Wmo-voorzieningen. 

 

8  Hoeveel tijd verstrijkt er tussen een aanvraag woningaanpassing en de 

uiteindelijke aanpassing? 

 

Antwoord 

Dit kan per geval zeer variëren en hangt af van het soort woonvoorziening dat 

wordt aangevraagd en toegekend. Bij grote ingrijpende woningaanpassingen is de 
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doorlooptijd doorgaans langer. Dit geldt ook in situaties waarbij (medisch) advies 

moet worden opgevraagd. 

 

9. Op basis van welke uitgangspunten worden eventuele aanpassingen met 

voorrang behandeld? 

 

Antwoord 

Er is een speciale procedure voor gevallen waarbij sprake is van snel progressieve 

aandoeningen. 

 

Hoogachtend, 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 

 


