Maatwerkvoorzieningen aan cliënten met een Wlz-indicatie in
2022 (geen wijzigingen t.o.v. 2021)
Dit overzicht is gemaakt door de gemeente Raalte en goedgekeurd door de VNG en het
ministerie van VWS

Woonsituatie

Wlz thuiswonend
(PGB, VPT of MPT)

Wlz

Wmo 2015

Hulp bij het huishouden
Begeleiding
Logeeropvang (1)
Sociaal vervoer (Regiotaxi)
Rolstoel
Vervoermiddelen (2)
Woningaanpassing
Woonvoorz./-hulpmiddel (3)

Wlz deeltijdverblijf
(gemiddeld 7, 8 of 9
dagen per 14 dagen in
een instelling wonen)

Hulp bij het huishouden
Begeleiding
Woonvoorz./-hulpmiddel (3)

Evt. 2e Woonvoorz./-hulpmiddel voor
thuissituatie

Rolstoel (nieuw of te
vervangen) (6)
Vervoermiddelen (in de Wlz
aangeduid als
mobiliteitshulpmiddelen)
(nieuw of te vervangen) (6)

Wlz intramuraal

Sociaal vervoer (Regiotaxi)
Woningaanpassing

Hulp bij het huishouden
Begeleiding
Woonvoorz./-hulpmiddel (3)
Rolstoel
Vervoermiddelen (in de Wlz
aangeduid als
mobiliteitshulpmiddelen)
Sociaal vervoer (regiotaxi) als het een
algemene voorziening is (4)
Bezoekbaar maken van de woning (5)

(1) Voor thuiswonende cliënten met een Wlz indicatie is vanuit de Wlz logeeropvang mogelijk. Een
cliënt met een Wlz indicatie kan geen beroep doen op Kortdurend Verblijf (respijtzorg) vanuit de Wmo.
(2) Denk aan b.v. scootmobiel, aangepaste fiets etc. In de Wlz worden de rolstoel en
andere vervoermiddelen aangeduid als mobiliteitshulpmiddelen.
(3) Denk aan b.v. douche- / toiletstoel, tillift, drempelhulpen etc.
(4) Cliënten met een Wlz indicatie, die in een instelling wonen, kunnen geen aanspraak maken op
een maatwerkvoorziening in de vorm van een vervoersvoorziening Sociaal Vervoer (Regiotaxi). Als
het sociaal vervoer wordt aangeboden als algemene voorziening, kunnen zij daar wel gebruik van
maken. Dat betekent echter niet dat gemeenten niet de mogelijkheid hebben om daarvan af te wijken
als de persoon toch is aangewezen op collectief vervoer. Vanuit de Wmo als vangnet is het denkbaar
dat de gemeente in de situatie dat er geen alternatieven zijn, toch een pasje voor het collectief
vervoer verstrekt.
(5) Het bezoekbaar maken van een woning kan, in het kader van participeren of zelfredzaamheid,
onder de Wmo vallen, als een cliënt binnen de gemeente woont. Als een cliënt buiten de gemeente
woont geldt dit niet, behalve als hiervoor in het gemeentelijk beleid een uitzondering is gemaakt
(bovenwettelijk begunstigend beleid). In dat geval moet de gemeente zich aan het eigen beleid
houden.

(6)

Deeltijdverblijf Wlz: Het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen komt ten laste van de
Wlz als het gaat om nieuwe of te vervangen mobiliteitshulpmiddelen. De gemeente blijft
verantwoordelijk voor het onderhoud en aanpassingen aan mobiliteitshulpmiddelen die de
cliënt gebruikt wanneer met deeltijdverblijf wordt begonnen. Vaak kunnen deze hulpmiddelen
vervoerd worden van de instelling naar huis en vice versa zodat de behoefte aan een 2de
exemplaar niet aan de orde zal zijn.

Overgangsmaatregelen per 1 januari 2020:
-

Als een cliënt op 1 januari 2020 al in een zorginstelling woont met een mobiliteitshulpmiddel
van de Wmo, blijft de gemeente verantwoordelijk voor onderhoud en aanpassingen totdat het
middel moet worden vervangen. Vanaf dat moment valt deze onder de verantwoordelijkheid
van de Wlz (Zorgkantoor).

-

Als een cliënt na 1 januari 2020 naar een zorginstelling verhuist, moet worden bekeken of het
mobiliteitshulpmiddel moet worden vervangen. Als deze moet worden vervangen valt deze
onder de verantwoordelijkheid van de Wlz (Zorgkantoor). Als deze niet hoeft te worden
vervangen, kan deze worden overgenomen door de Wlz.

Overgangsrecht voor cliënten met GGZ problematiek die overgaan naar de Wlz vanaf
1 januari 2021.
De Wlz staat per 1 januari 2021 ook open voor mensen met ernstige GGZ-problematiek. Als deze
cliënten voldoen aan de Wlz criteria, kunnen zij vanaf 1 januari 2021 toegang krijgen tot de Wlz.
-

Als een cliënt reeds intramuraal (Beschermd Wonen) verbleef met een mobiliteitshulpmiddel
van de Wmo en na de overgang naar de Wlz intramuraal blijft wonen, blijft de gemeente
verantwoordelijk voor onderhoud en aanpassingen totdat het middel moet worden vervangen.
Vanaf dat moment valt het middel onder de verantwoordelijkheid van de Wlz.

-

Als een cliënt niet intramuraal verbleef maar bij de overgang naar de Wlz intramuraal gaat
wonen, moet worden bekeken of het mobiliteitshulpmiddel moet worden vervangen. Als dit
het geval is valt deze onder de verantwoordelijkheid van de Wlz. Als deze niet hoeft te
worden vervangen, kan deze worden overgenomen door de Wlz.

Geclusterde woonvormen
Voor cliënten die in geclusterde woonvormen wonen waar ze zelf de woonlasten betalen, blijven de
mobiliteitshulpmiddelen (voorlopig) ongewijzigd onder de Wmo vallen.
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