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Aan het Drechtstedenbestuur 

t.a.v. mevrouw C.M.L. Lambrechts 

Postbus 619 

3300 AP  DORDRECHT 

 

 

Datum: 19 september 2016 

Betreft:  ongevraagd advies: Initiatief tot overname van aangepaste hulpmiddelen bij 

verhuizing 

Kenmerk: 16/09/005/PS-NV 

 

 

Geachte mevrouw Lambrechts, 

 

Leden van de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden constateren en vernemen vanuit 

het netwerk en de media het volgende: 

 

“Dat, een gebruiker van WMO hulpmiddelen bij verhuizing naar een andere gemeente, 

zijn toegewezen hulpmiddelen moet inleveren bij de verstrekker van de hulpmiddelen. En 

bij de instantie voor de verstrekking van de WMO hulpmiddelen van zijn of haar nieuwe 

gemeente deze opnieuw moet aanvragen.” 

 

Door dit systeem ondervindt de gebruiker van de hulpmiddelen veel overlast op diverse 

punten: 

 Er dient weer een aanvraag te worden ingediend. Dit is voor vele gebruikers 

ingewikkeld. Vaak dient er hulp voor te worden ingeroepen. 

 Er is in vele gevallen een zeer kostbare maatwerkvoorziening geleverd. Bijvoorbeeld 

een rolstoel, al of niet elektrisch aangedreven, met maatwerk zitcomfort. Waarbij ook 

levertijden aanzienlijk zijn. De stoel die ‘retour’ komt is vaak niet aan te passen voor 

andere gebruikers van wegen de specifieke maatwerkaanpassingen. Er is hier dus 

duidelijk spraken van vernietiging van maatschappelijke gelden.  

 Het komt voor dat de gebruiker bepaalde zaken niet krijgt toegewezen die hij/zij al 

jaren gebruikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat de gebruiker bepaalde routine 

handelingen niet meer zelfstandig kan uitvoeren, dan wel mantelzorgers en of zorg 

hulpverleners zwaarder worden belast. 

 Voor veel gebruikers is dit een extra last voor hun ontplooiing. Denk aan jonge 

gebruikers die zelfstandig willen gaan wonen, studenten en bij het aangaan van een 

nieuwe relatie.  
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 Het bestaande systeem is voor de gebruiker van deze hulpmiddelen een extra 

belasting omdat van voren af aan gestart moet worden met de aanvraagprocedure en 

het vervolg. Verhuizen is toch al een belasting en dit lijkt een overbodige extra last.  

 

Door dit systeem ondervindt de oude en de nieuwe verstrekker extra belasting: 

 Er dient een complete aanvraag en toekenningsprocedure te worden afgewerkt. Een 

verspilling van energie, tijd en dus geld. 

 Er dienen compleet nieuwe, vaak kostbare hulpmiddelen te worden geleverd. Een 

zeer grote verspilling van maatschappelijk geld 

Deze regels gelden echter door geheel Nederland en alle gemeenten en of gezamenlijke 

regelingen onderling. Ten grondslag ligt het contract en wijze waarop deze zijn 

opgesteld. Verstrekkers onderling zijn niet bereid hier een oplossing voor te zoeken. Ze 

weten van de verspilling en ongemak maar trekken zich hier niets van aan. Het is 

derhalve een intern gerichte oplossing waarbij de klant, de gebruiker en het 

maatschappelijk veld totaal uit het oog wordt verloren.  

Maatschappelijk stuit dit, naast het reeds genoemde ongemak en verspilling, ook op 

steeds grotere ergernis. Wij denken dat het een goed initiatief is als Drechtsteden zich 

hard kan maken voor het behoud van zelfstandigheid en comfort van gebruikers van 

deze zeer aangepaste hulpmiddelen.  

Derhalve adviseren wij u: 

Kom via de landelijke politieke weg, ministerie en overlegorganen tot een oplossing van 

deze problematiek door bijvoorbeeld rolstoelen en scootmobielen, die zo op maat zijn 

gemaakt of aangepast voor een cliënt, over te laten nemen door of het contract over te 

hevelen naar de nieuwe gemeente. Het omgekeerde geldt ook: neem bij een nieuwe 

inwoner die complexe hulpmiddelen heeft deze over van de oude gemeente.  

Wij begrijpen dat dit niet alleen als Drechtsteden mogelijk is. Maar zien hier juist een 

gidsrol weggelegd voor u, Drechtsteden en uw uitvoerende SDD om een landelijk 

initiatief te starten.  

 

Gaarne vernemen wij uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 

Ir. P. (Pieter) Struijs, voorzitter  

 

 

 

 

 

 

Cc de heer A. Buchinhoren 
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