Woonvoorzieningen
Wanneer u vanwege beperkingen door uw ziekte of handicap niet goed uit de
voeten kunt in uw woning, kunt u hiervan een melding doen. Samen met u wordt
er beoordeeld wat er nodig is om weer wel uit de voeten te kunnen in uw woning
of in een andere woning.
Mogelijke oplossingen kunnen zijn:
 een woningaanpassing
 een ‘losse’ woonvoorziening (bijvoorbeeld een douchestoel of een tillift)
 een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten

Woningaanpassing
Soms is een simpele aanpassing voldoende. Het kan ook gaan om grotere
aanpassingen, zoals een aanbouw aan de woning of het aanpassen van de
keuken of de badkamer. Het verhuizen naar een geschikte andere woning kan
soms ook een oplossing bieden. Voor een woningaanpassing betaalt u een
eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

’Losse’ woonvoorzieningen
Vaak is een ingrijpende verbouwing niet nodig. Dan kan een 'losse'
woonvoorziening voldoende zijn, bijvoorbeeld een tillift. Soms kan u de
woonvoorziening zelf aanschaffen of via de verhuurder regelen. Is dit niet
mogelijk dan kunnen deze woonvoorzieningen in bruikleen of in eigendom aan u
verstrekt worden.

Verhuizing
Wanneer u moet verhuizen naar een andere woning, omdat u door uw ziekte of
handicap niet meer goed in uw huis kunt wonen, dan is het in bepaalde situaties
mogelijk om een tegemoetkoming te krijgen in de kosten van verhuizen en het
inrichten van de nieuwe woning. Er moet dan wel sprake zijn van een medische
noodzaak voor de verhuizing. De Wmo consulent of een arts bepaalt dat.
Is er sprake van een medische noodzaak voor verhuizing, dan stelt de gemeente
de Woningstichting hiervan op de hoogte. Van de Woningstichting krijgt u dan
medische urgentiepunten toegekend. Met deze medische urgentiepunten kunt u
sneller in aanmerking komen voor een woning.
Bovengenoemde voorzieningen kunnen indien nodig worden verstrekt nadat u
een melding hebt gedaan en er een (keukentafel)gesprek heeft plaatsgevonden.
Eerder aangeschafte voorzieningen komen niet meer voor vergoeding in
aanmerking, ook dient u voor het toegekend krijgen van een
verhuiskostenvergoeding nog niet verhuisd te zijn.

