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FINANCIEEL BESLUIT WVG
Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 31 januari 2006,
nr. WZI/2006/21756
HOOFDSTUK 1
Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN

Begripsbepalingen.

In deze regeling wordt verstaan onder:
a.
de verordening:
de Verordening voorziening gehandicapten gemeente Putten, vastgesteld bij
raadsbesluit van 9 september 2004;
b.
draagkracht:
het Wvg-draagkrachtpercentage van de ruimte in het inkomen zoals genoemd
in artikel 3, derde lid van de Regeling financiële tegemoetkomingen en eigen
bijdragen Wvg, zoals gewijzigd per 1-4-1996 bij Wijziging Regeling inzake
financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen Wvg (Stcrt. 1996,18);
c.
eigen aandeel:
het ten laste van de gehandicapte blijvende deel (zoals berekend op grond van
de draagkracht) van de voor vergoeding in aanmerking komende kosten van
een te verstrekken voorziening waarvoor een financiële tegemoetkoming wordt
verleend;
d.
financiële tegemoetkoming:
een tegemoetkoming in de kosten van een voorziening;
e.
forfaitaire vergoeding:
een vastgesteld bedrag dat wordt verstrekt (on)afhankelijk van het inkomen en
los van de werkelijke kosten voor een voorziening;
f.
gemaximeerde vergoeding:
het bedrag dat ten hoogste wordt verstrekt (al dan niet) met inachtneming van
de inkomensgrens;
g.
voorziening in natura:
een voorziening die in eigendom, in bruikleen of in huur wordt verstrekt.
HOOFDSTUK 2
Artikel 2.1
1.

2.

WOONVOORZIENINGEN

Gemaximeerde vergoeding verhuizing en inrichting en bezoekbaar maken van
een woonruimte

De financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en inrichting als bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de verordening bedraagt voor alleenstaanden en
echtparen zonder kinderen ten hoogste € 2.000,-- en voor eenoudergezinnen en
echtparen met kinderen ten hoogste € 2.500,--.
Het bezoekbaar maken van een woonruimte zoals genoemd in artikel 2.4 lid 3 van de
verordening bedraagt ten hoogste € 2.500,--.
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Artikel 2.2

Financiële tegemoetkoming vrijmaken van een woning

Degene die ten behoeve van een gehandicapte op verzoek van de gemeente een aangepaste
woning ontruimt, als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid van de verordening, kan ter stimulering
een financiële tegemoetkoming verstrekt worden van maximaal € 5.000,--.
Artikel 2.3

Kosten in verband met een woonruimteaanpassing

Alleen de werkelijk gemaakte kosten van keuring, onderhoud en reparatie, als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid onder d van de verordening, aan de hierna vermelde onderdelen komen
in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming:
a.
stoelliften;
b.
rolstoel- of plateauliften;
c.
woonhuisliften;
d.
hefplateauliften;
e.
balansliften;
f.
de mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar
keukenblok, bad of wastafel;
g.
elektromechanische openings- en sluitingsmechanismen van deuren.
Artikel 2.4

De prijslijst voor standaard-woningaanpassingen

Bij de beoordeling van offertes wordt gebruikgemaakt van het programma ArchiCalc.
Artikel 2.5

Gemaximeerde vergoeding tijdelijke huisvesting

De financiële tegemoetkoming voor een voorziening als bedoeld in artikel 2, lid 1 onder e
bedraagt ten hoogste € 600,-- per maand bij het tijdelijk betrekken van een zelfstandige
woonruimte dan wel het langer moeten aanhouden van de te verlaten woonruimte. Bij het
betrekken van een onzelfstandige woonruimte bedraagt de maximale vergoeding € 300,-- per
maand.
HOOFDSTUK 3

VERVOERVOORZIENINGEN

Artikel 3.1
Vaststelling gemaximeerde vergoeding vervoervoorzieningen
1.
De gemaximeerde vergoedingen ten behoeve van vervoersvoorzieningen als
genoemd in artikel 3.1 onder b van de verordening bedragen op jaarbasis:
a.
voor de kosten van het gebruik van een taxi
€
1.540,00
b.
voor een rolstoeltaxi
€
2.310,00
c.
voor de kosten van een bruikleenauto
€
500,00
d.
voor de kosten van het gebruik van een eigen auto
€
500,00
2.
De hoogte van de gemaximeerde vergoeding als bedoeld in het eerste lid kan naar
beneden worden vastgesteld, indien de individuele vervoersbehoefte daartoe
aanleiding geeft.
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3.

4.

De hoogte van de gemaximeerde vergoeding als bedoeld in het eerste lid onder a. en b.
wordt voor gehandicapten tot 12 jaar gesteld op een percentage van het in lid 1
genoemde bedrag, namelijk:
0%
voor gehandicapten tot 4 jaar;
50% voor gehandicapten van 4 tot 12 jaar.
De hoogte van de financiële tegemoetkoming voor vervoerskosten als bedoeld in de
verordening in artikel 3.1 onder a. sub 4 en artikel 3.1 onder b. sub 6 wordt bepaald op
het bedrag van de voor vergoeding in aanmerking komende kosten van de te
verstrekken voorziening, verminderd met het bedrag aan algemeen gebruikelijke
kosten.

HOOFDSTUK 4
Artikel 4.1

ROLSTOELEN

Vergoeding Sportrolstoel

De forfaitaire vergoeding in de kosten van een sportrolstoel als bedoeld in artikel 4.3 tweede
lid van de verordening bedraagt € 2.455,00 waarvan € 1.841,25 voor de aanschaf en € 613,75
voor onderhoud.
HOOFDSTUK 5
Artikel 5.1

SLOTBEPALINGEN

Indexering

Op grond van artikel 8.3 van de verordening kunnen jaarlijks de bedragen worden
geïndexeerd. Voor lopende voorzieningen geldt dat de bedragen worden aangepast op het
moment dat bij de beschikking een voorziening opnieuw wordt vastgesteld.
Artikel 5.2

Eigen aandeel in de kosten van een voorziening (draagkracht)

Het eigen aandeel in de kosten van een voorziening waarvoor een financiële tegemoetkoming
wordt verleend, bedraagt indien het inkomen hoger is dan 1,5 maal het norminkomen 8,75%
van de ruimte in het inkomen.
Artikel 5.3
1.
2.

Citeerartikel

Deze regeling kan aangehaald worden als "Financieel besluit voorzieningen
gehandicapten gemeente Putten".
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2006.

