
De PvdA fractie heeft diverse klachten ontvangen van inwoners inzake de afhandeling van individuele 

voorzieningen uit de WMO. Er schijnt een soort standaardpakket te worden aangeboden, de 

goedkoopste optie eerst en dan hopen dat bewoner dat accepteert. Daarna de volgende enzovoort. 

Het komt erop neer dat de aanvrager meestal niet krijgt wat hij graag wil en uiteindelijk iets krijgt 

aangeboden, wat soms ook nog duurder uitpakt. Voorbeeld: Een man is slecht ter been en vraagt een 

brommertje aan. Deze wordt afgewezen maar meneer kan wel een scootmobiel krijgen. 

 

De PvdA heeft hierover de volgende vragen: 

 

1. Kan het college bevestigen dat dit inderdaad de procedure is? Zo ja, waarom wordt er soms 

voor een duurdere optie gekozen? 

 

2. Is dit een wettelijke regel of intern beleid dat in Utrecht wordt toegepast? En op welke criteria 

wordt dit getoetst? 

 

 Wij lichten verder één afwijzing uit. Mevrouw is reumapatiënt en heeft bij het WMO loket een 

aanpassing van haar badkamer aangevraagd, douche in plaats van het huidige bad. Zij kan het bad 

niet meer in en uit, heeft daardoor ook haar arm gebroken en kan dus niet meer douchen. Mevrouw 

heeft als enige inkomen AOW. Bij het eerste telefonische contact is de voorziening zonder meer 

geweigerd. Mevrouw kreeg een badplankje aangeboden. 

Bij het tweede contact werd de aanpassing geweigerd gezien de leeftijd van de badkamer, er werd 

mevrouw aangeraden hulp bij het douchen aan te vragen. Ook is nog aangeboden een badlift te 

plaatsen. 

In een brief van de gemeente Utrecht werd de afwijzing nog eens dunnetjes overgedaan: 

“Woningverbetering is algemeen gebruikelijk en wordt daarom niet door de WMO vergoed. Uw situatie 

is weliswaar sinds dat gesprek verslechterd, dat maakt de leeftijd van de badkamer niet anders. U 

heeft ook aangegeven financieel niet in staat te zijn de badkamer aan te passen. U bent eigenaar van 

de woning. Van u wordt verwacht dat u rekening houdt met het onderhoud van de woning”. 

 

De PvdA fractie leest in de beleidsregels WMO dat er rekening wordt gehouden met persoonlijke 

omstandigheden en behoeften en dat er altijd sprake is van individuele afweging. Ook houdt de 

gemeente rekening met de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in de 

maatregelen te voorzien. Vrij vertaald: kan aanvrager het zelf betalen. 

 

3 Is het college het met de PvdA eens dat het de bedoeling van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning is om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen in een voor hen 

geschikte woning? 

 

4 Vindt het college het samen met de PvdA niet zo netjes om de leeftijd van een badkamer 

zwaarder te laten wegen dan de veiligheid van haar bewoners?  

 

5 Kan het college aangeven wat de jaarlijkse kosten zijn als mevrouw dagelijks geholpen wordt 

met douchen door iemand van het buurtteam en wat de kosten zijn van een badlift? 

 

6 Vindt het college het ook belangrijk dat de burgers van Utrecht zo lang mogelijk zelfstandig 

kunnen blijven wonen, zonder te moeten wachten tot een hulpverlener  ze onder de douche 

helpt? 

 



7 Op de gemeentelijke website staat: “met hulp van de gemeente komt u bij het toilet en de 

badkamer. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Als u een koopwoning hebt, kunt 

u de aanpassing van uw woning zelf regelen. Hiervoor krijgt u van de gemeente een bedrag”.  

 

8 Is het college het met de PvdA eens dat de mooie, duidelijke tekst op de website in 

tegenspraak is met de afwijzing per brief? Zo nee, waarom niet? 

 

9 Wil het college toezeggen om met een open blik te kijken of burgers wel of niet financieel in 

staat zijn zelf aanpassingen te doen en niet naar wat ze zelf hadden moeten doen. Immers, de 

wet is nog niet zo oud dat men kan verwachten dat mensen daar al op ingespeeld zijn. 

 

Mevrouw heeft schriftelijk bezwaar aangetekend. Deze is ook afgewezen. 

 

10 Wil het college het aantal bezwaarschriften over 2014 aangeven met daarbij het aantal dat is 

afgewezen en (globaal) op welke gronden? 

 

11 Is het college bereid samen met de PvdA een oplossing te zoeken voor de bewoner uit het 

voorbeeld? Zo nee, waarom niet? 
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