
 

 
 

 

 

 

 

Advies van de Goudse Adviesraad voor mensen met een 

beperking  

over het BenW-voorstel 

Regionaal Wvg/Wmo beleid 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Gouda, 

 
Oktober 2005



 2 

Advies van de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking 

over het BenW-voorstel 

Regionaal Wvg/Wmo beleid 

 
 

 

 
Inleiding 

 
Het College heeft ons gevraagd advies uit te brengen over de voorgestelde wijzigingen in 

het Wvg-beleid, welke voortvloeien uit de resultaten van het regionale Wvg-project en de 

op handen zijnde Wmo.  

Wij zijn blij om te constateren dat het college voorstelt om ten aanzien van het financieel 

besluit op een aantal punten in positieve zin af te wijken van het regionale beleid. Ook 

juichen wij het toe dat het Wvg-beleid MH de basis vormt voor het Wmo-beleid wat 

betreft woon-, vervoersvoorzieningen en rolstoelen. Ook is de Goudse Adviesraad blij 

met de inhoudelijke verruimingen op sommige punten in het verstrekkingenbeleid, welke 

duidelijk een verbetering zijn.  

Toch wordt het restrictievere beleid van het Financieel Besluit MH door het College op 

een aantal ingrijpende punten overgenomen. Dit leidt tot een aanzienlijke verlaging van 

de financiële tegemoetkomingen voor vervoer, waardoor het 

vervoersvoorzieningenniveau op een aantal punten niet meer voldoet aan een ‘adequaat’ 

niveau, zoals we dat in onze gemeente met elkaar overeengekomen zijn. Omdat bekend 

is dat de meeste gemeenten in Midden-Holland in negatieve zin zullen afwijken van het 

voorgestelde regionale beleid, met name wat betreft het financieel besluit, is de 

noodzaak om het Goudse voorzieningenniveau in overeenstemming te brengen met de 

regio en dus te verlagen, niet langer aanwezig. Daarom adviseren wij vooral de financiële 

vergoedingen minder te verlagen dan voorgesteld.  

Het College wil het gewijzigde Wvg beleid gelijktijdig met de Wmo invoeren. 

Omdat de invoeringsdatum van de Wmo nog zeer onzeker is, adviseren wij het College 

hier niet op te wachten en het nieuwe Wvg beleid met ingang van 1 juli 2006 sowieso in 

te laten gaan. 

We zullen hieronder per Wvg-beleidsonderdeel ons advies geven. De paragraaf- en 

artikelnummers verwijzen naar het regionale Wvg-beleid.  

De standpunten die het Overleg Gehandicaptenbeleid Midden-Holland1 (OGM) reeds 

eerder heeft ingebracht, worden door de GAB onderschreven. Voor de volledigheid van 

dit advies aan het College en de Raad geven wij deze standpunten in ons advies nog een 

keer weer.  

Omdat het regionale Wvg-beleid de leidraad vormt voor de Wmo en de inhoud dus van 

zeer groot belang is, heeft de GAB het gehele verstrekkingenbeleid getoetst, dus ook de 

delen die ongewijzigd zijn gebleven t.o.v. het huidige beleid.    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                            
1 Het OGM is een samenwerkingsverband van alle lokale gehandicaptenplatforms in de regio Midden-
Holland 
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Financieel besluit 
 

 

De GAB vindt het schrikbarend dat als gevolg van de proportionele toename van de 

inkomenstoetsen er een extra FTE aan personeelskosten nodig is. Zonder deze extra 

uitvoeringskosten zouden de financiële vergoedingen voor vervoer niet zo ingrijpend 

verlaagd hoeven worden.  

 

Forfaitaire vergoeding naast het CVV 

In principe heeft de Goudse Adviesraad er niets op tegen om de forfaitaire vergoeding 

naast het CVV inkomensafhankelijk te maken, hoewel we wel bezwaren hebben tegen de 

toename van uitvoeringskosten die hiermee gepaard gaat.  

Wij kunnen ons echter niet vinden in de verlaging van de forfaitaire vergoeding van € 

382,- naar € 300,-. In 2002 heeft het College bepaald (zie nota aan BenW 12 april 2002) 

dat het forfaitair bedrag bedoeld is voor is voor de meerkosten van vervoer (men kan 

niet lopen of fietsen) of als vergoeding wanneer met derden meegereisd wordt. Bij de 

invoering van het CVV, waarbij de mogelijkheid om gratis een begeleider me te nemen, 

kwam te vervallen, heeft het College bepaald dat ook de kosten van een begeleider van 

het forfaitair bedrag betaald konden worden, zonder dat het forfaitair bedrag verhoogd 

werd. En nu wordt voorgesteld het forfaitaire bedrag zelfs te verlagen! Omdat het juist 

de mensen met een lager inkomen betreft (onder de inkomensgrens) komt dit hard aan! 

De Goudse Adviesraad is van mening dat het onverantwoord is de forfaitaire vergoeding 

te verlagen en adviseert het College het huidige bedrag te handhaven. 

 

 

Tegemoetkoming gebruik eigen auto 
Deze vergoeding wordt in twee stappen drastisch verlaagd. Ten eerste gaat de 

vergoeding van € 1032,- naar € 840,-. En ten tweede wordt hij nog eens verlaagd naar  

€ 630,- als de auto niet medisch noodzakelijk is.  

Als het College de vergoeding voor de eigen auto dermate verlaagt, is er geen vrije 

keuze meer tussen CVV en eigen auto. Bij de invoering van het CVV in 2002 heeft het 

College besloten de keuzemogelijkheid voor de eigen auto te handhaven. Het College 

realiseerde zich dat de auto leidt tot een hoge mate van zelfstandigheid en 

onafhankelijkheid. Bovendien heeft de Wvg (en de Wmo) als doel het zelfstandig 

functioneren te vergroten. Als mensen aangewezen zijn op het CVV, neemt hun 

afhankelijkheid toe, te meer daar men ook geen begeleider mee kan nemen. 

Men heeft destijds in de gemeenteraad besloten dat men moest kunnen kiezen voor een 

autovergoeding, waar men minimaal 1500 km mee moest kunnen reizen. Met de 

voorgestelde tegemoetkoming van € 630,- is dit niet mogelijk, en is een eigen auto ook 

financieel niet meer op te brengen. De keuzevrijheid voor de eigen auto was en is al zeer 

beperkt omdat de criteria voor vergoeding van auto-aanpassingen heel scherp zijn. Met 

deze lage vergoeding zal de mogelijkheid om te kiezen voor de eigen auto alleen nog 

weggelegd zijn voor mensen met een bovengemiddeld inkomen.  

 

De Goudse Adviesraad vindt dit onacceptabel en kan dan ook met deze verlaging van de 

autovergoeding niet akkoord gaan. Zij adviseert dringend de vergoeding voor de eigen 

auto voor iedereen op € 840,- te stellen, en geen onderscheid te maken in medische 

noodzakelijkheid, zodat er een daadwerkelijke keuzemogelijkheid blijft bestaan. Ten 

opzichte van de huidige vergoeding betekent dit toch al een achteruitgang voor de 

meeste mensen van € 192,-.  

 
Wij missen overigens de vergoeding voor gebruik van een eigen rolstoelbusje. In het 

financieel besluit voorzieningen gehandicapten 1999 is deze vergoeding gesteld op 1,5 

maal de vergoeding voor een personenauto (art. 4, lid 8). Deze vergoeding zou 

opgenomen moeten worden in het nieuwe financieel besluit. 
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Taxivergoeding 

De keuzemogelijkheid tussen een taxitegoed óf een forfaitair bedrag zoals dit in het 

Gouds beleid gebruikelijk is (verordening art. 3.1.lid 2) vervalt. Iedereen krijgt een 

taxitegoed én een forfaitair bedrag van € 300,-, wat echter inkomensafhankelijk is. Dit 

heeft het nadelige gevolg dat gehandicapten die een taxivergoeding krijgen en boven de 

inkomensgrens zitten, helemaal geen forfaitair bedrag meer krijgen. Zij moeten dus altijd 

met de taxi en kunnen niet kiezen voor een vergoeding om zich door derden (familie, 

vrienden of kennissen) te laten vervoeren.  

De Adviesraad vindt dit een onacceptabel gevolg van het nieuwe beleid, en is van mening 

dat de mogelijkheid moet blijven bestaan om te kiezen voor omzetting van het 

taxitegoed in een forfaitair bedrag, zodat mensen die over familie of vrienden beschikken 

ervoor kunnen kiezen zich door hen te laten vervoeren. 

Het forfaitair bedrag bedroeg in 2002 bijna de helft van het taxi-tegoed. In 2003 is de 

vergoeding al een keer verlaagd en nu bedraagt hij minder dan een vierde van het taxi-

tegoed. Mensen maken dus een bewuste keuze om hun taxivergoeding om te zetten in 

een forfaitaire vergoeding. En aangezien in het huidige beleid een meerderheid hiervoor 

kiest, bestaat er duidelijk een grote behoefte aan. Dit geldt voor mensen die onder en 

boven de inkomensgrens zitten.    

Daarom adviseert de Goudse Adviesraad het huidige beleid ten aanzien van de 

taxivergoeding te handhaven, en mensen de mogelijkheid te geven hun taxi-tegoed in te 

wisselen voor de huidige forfaitaire bedragen.  

Concreet betekent dit: 

Onder de inkomensgrens: keuze tussen € 2760 taxi-tegoed plus € 300,- of   

            € 641,- forfaitair plus € 300,- 

Boven de inkomensgrens: keuze tussen € 2760 taxi-tegoed of   

            € 641,- forfaitair  

 

Omdat het aantal taxivergoedingen dat verstrekt wordt, heel laag is, (de meeste mensen 

kunnen met het CVV), denkt de GAB dat dit financieel haalbaar moet zijn. Indien dit niet 

geval is, stelt de Adviesraad voor de forfaitaire vergoeding van € 300,- te laten vervallen. 

 

Een andere restrictie die wordt ingevoerd is dat de taxivergoeding alleen mag worden 

gebruikt binnen de 5 zones. In principe klopt dit omdat de zorgplicht van de gemeente 

niet verder gaat dan 5 zones. Buiten de 5 zones gaat de gemeente ervan uit dat men 

gebruik kan maken van Valys. Dit is echter een onjuiste veronderstelling. Mensen die een 

taxivergoeding krijgen, hebben een contra-indiatie voor het CVV. Dit betekent dat zij ook 

een contra-indicatie hebben voor Valys, omdat Valys precies hetzelfde werkt als het CVV. 

Deze mensen vallen dus tussen wal en schip, en kunnen in het nieuwe beleid niet verder 

reizen dan hun regio. Wat wil de gemeente aan deze lacune in beleid doen?  

 

 
Tegemoetkoming individueel overdekt verplaatsingsmiddel voor vervoer 

buitenshuis 

Vanaf dit jaar heeft de gemeente een vergoeding ingesteld voor het gebruik van een 

individueel overdekt verplaatsingsmiddel voor vervoer buitenshuis die o.b.v. de Wvg is 

verstrekt. De vergoeding bedraagt € 600,-. In het nieuwe beleid gaat de gemeente deze 

recent ingestelde vergoeding verlagen naar € 420,-.  

De Goudse Adviesraad vindt dat een recent ingevoerde nieuwe regeling niet zo snel weer 

gewijzigd moet worden, met het oog op de rechtszekerheid voor de cliënt, en adviseert 

dan ook de vergoeding ongewijzigd te laten.  

 

 

Sportrolstoel 

Het is de Adviesraad niet duidelijk of de vergoeding voor de sportrolstoel conform het 

regionale beleid zal wijzigen.  Als dit wel zo is, dan vraagt ze zich af of het declareren 

van reparatie- en onderhoudskosten niet veel meer uitvoeringskosten tot gevolg heeft. 

Wethouder van der Sluijs heeft immers in het gesprek van maart aangegeven dat het 
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declareren van de kosten van een sportrolstoel tot onacceptabel hoge uitvoeringskosten 

leidt. 

De Adviesraad adviseert ook de meerkosten van sportvoorzieningen, die in strikte vorm 

niet als rolstoel zijn te beschouwen, zoals een sporttandem of een aangepaste sportfiets,  

te vergoeden. 

 

 
 

Verstrekkingenbeleid 
 

 
1.2.7.  Algemeen gebruikelijk 

De Adviesraad is het eens met het OGM dat de criteria van acute vervanging arbitrair 

zijn. Ook ten aanzien van de tweede uitzondering vindt de Adviesraad de voorwaarde dat 

men een inkomen moet hebben onder de bijstandsnorm, erg streng, en adviseert zij een 

inkomensgrens van 1,5 keer het norminkomen van de wet Werk en Bijstand hanteren. 

 

In het nieuwe beleid wordt bij de berekening van het inkomen een standaardaftrek van € 

1200,- op het inkomen in mindering gebracht zodat rekening gehouden wordt met extra 

kosten die gehandicapten hebben i.v.m. hun handicap.  

Bij vervoersvergoedingen wordt echter uitgegaan van een standaardaftrek van € 2270,-, 

om dezelfde reden, n.l. dat men extra kosten heeft i.v.m. de handicap.  

Er is hier sprake van inconsistent beleid. Omdat de gemeente bij vervoersvergoedingen 

uitgaat van € 2270,- aan handicapgerelateerde kosten (wat al jarenlang het beleid is), 

adviseert de Goudse Adviesraad dit bedrag ook te hanteren bij algemeen gebruikelijke 

voorzieningen. 

 

 

2.6.  Beoordelen advies   

Ten aanzien van het aanvragen van een second opinion door de gehandicapte is de 

Adviesraad het er niet mee eens dat de gemeente hiervoor toestemming moet geven. 

De cliënt dient altijd recht te hebben op een second opinion, en de uitkomst dient 

meegenomen te worden in de beoordeling. Indien de cliënt in het gelijk wordt gesteld, 

dienen de kosten van de second opinion vergoed te worden door de gemeente. Leidt de 

second opinion niet tot een ander standpunt van de gemeente, dan zijn de kosten voor 

de cliënt. 

 

 

 

3.   Woonvoorzieningen 
 

3.1.2.   Het normale gebruik van de woning 

De Adviesraad is net als het OGM van mening dat het gebruik van een hobby- of 

werk/studeerruimte behoort tot het normale gebruik van de woning. Mensen met een 

handicap, waaronder jongeren, dienen toch ook de mogelijkheid te hebben om thuis een 

hobby uit te oefenen?  

Wij begrijpen dat aan de hiervoor noodzakelijke woningaanpassingen wel een limiet 

gesteld moet worden, en stellen voor een maximum bedrag te hanteren van 3000,-, 

hetgeen gelijk is aan het bedrag voor een sportrolstoel. 

 

 

3.2.  Beperkingen 

Onder 1) wordt gesteld dat er geen voorzieningen worden getroffen aan specifiek op 

ouderen en gehandicapte woongebouwen voor wat betreft voorzieningen in 

gemeenschappelijke ruimten of voorzieningen die bij (nieuw)bouw of renovatie zonder 

noemenswaardige meerkosten meegenomen kunnen worden. 
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Volgens een Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 28-5-1999  98/5365 bestaat 

hierop een uitzondering: “Wanneer de verhuurder medewerking weigert en de 

verbouwing de draagkracht van cliënt te boven gaat, is de aanleg van de voorziening niet 

algemeen gebruikelijk en moet de Wvg hierin voorzien.”   

Daarom adviseert de GAB het College in voorkomende gevallen, waarin de 

woningeigenaar niet bereid is de noodzakelijke voorzieningen aan te leggen, in overleg te 

treden met de woningeigenaar zodat er een oplossing wordt gevonden voor de situatie 

en de gehandicapte niet de dupe wordt. Wanneer de woningeigenaar blijft weigeren om 

de voorziening te treffen, dient de gemeente haar verantwoordelijkheid voor haar 

gehandicapte inwoners te nemen en alsnog de voorziening te verstrekken.   

 

 

3.3.3.   Weigeren van aangeboden woning 

In het huidige beleid is het mogelijk om eenmaal een aangeboden woning te weigeren. In 

het nieuwe beleid mag de woning niet éénmaal worden geweigerd, indien sprake is van 

een situatie zoals in par. 3.3.2 vermeld. 

De Goudse Adviesraad vindt dit een aanzienlijke aanscherping, en kan hier alleen mee 

akkoord gaan, als in het aanpasplan (waarin staat waar de woning aan moet voldoen) 

voldoende rekening gehouden wordt met specifieke persoonlijke omstandigheden en 

woonwensen van de cliënt, bijv. het hebben van wezenlijke sociale contacten in de buurt. 

Indien dit niet geval is, dient de cliënt het recht te hebben de woning te weigeren.  

 

 

3.4.1.  Verhuizen wegens gewijzigde gezinsomstandigheden  

In de nota aan BenW wordt opgemerkt dat samenwonen, huwelijk, gezinsuitbreiding, 

echtscheiding ten onrechte als een belangrijke reden wordt genoemd voor toekenning 

van een verhuiskostenvergoeding. Dit komt inderdaad niet overeen met wat daarover in 

het projectteam is afgesproken.  

De Adviesraad vindt het echter niet terecht dat men per definitie uitgesloten wordt van 

een verhuiskostenvergoeding als er sprake is van verhuizen vanwege gewijzigde 

gezinsomstandigheden. Vooral alleenstaanden, en stellen/echtparen die beiden 

gehandicapt zijn, worden geconfronteerd met hoge meerkosten van verhuizing en 

inrichting. Wij adviseren het college deze groepen wel een verhuiskostenvergoeding te 

verstrekken. 

 

De GAB begrijpt dat het College wel een vergoeding voor woningaanpassingen wil 

verstrekken als men verhuist vanwege gewijzigde gezinsomstandigheden (samenwonen, 

huwelijk, gezinsuitbreiding, echtscheiding), en is blij met deze verruiming.    

Er zijn echter twee andere redenen verdwenen, die wel in het huidige beleid opgenomen 

zijn, n.l. het als starter duurzaam gaan voeren van eigen huishouding, en een 

verandering in de belemmering. 

De Adviesraad wil weten waarom deze redenen niet meer genoemd worden. 

 
 

3.4.5.1.  Aanpassingen in de keuken 

In het huidige beleid wordt gesteld dat de bewoner moet kunnen koken. In het nieuwe 

beleid wordt dit beperkt door te stellen dat de cliënt alleen in aanmerking komt voor 

keukenaanpassingen als hij/zij grotendeels verantwoordelijk is voor verschillende 

keukenactiviteiten. 

De Adviesraad vindt dat de cliënt in staat moet worden gesteld zelfstandig bepaalde 

keukenactiviteiten uit te voeren, ongeacht of hij/zij de meeste keukentaken uitvoert.  

Indien de cliënt bijv. twee maal per week wil koken, of hij/zij zelf de broodmaaltijd wil 

kunnen klaarmaken, moet dit mogelijk zijn, omdat dit zijn/haar zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid verhoogt, en dat is immers de doelstelling van de Wvg. 
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3.4.8.  Bezoekbaar maken woning 

Zoals we reeds in eerdere adviezen hebben aangegeven vinden we het bezoekbaar 

maken van een woning te beperkt, omdat een gehandicapt kind dan niet in staat wordt 

gesteld thuis te overnachten. Bijv. kinderen die in een Awbz-instelling verblijven en in de 

vakanties naar huis komen, kunnen niet in hun ouderlijk huis logeren. Deze situatie is 

onaanvaardbaar. De Adviesraad adviseert het mogelijk te maken dat in individuele 

situaties de woning ook logeerbaar wordt gemaakt. Hierbij kunnen dezelfde voorwaarden 

worden aangehouden als bij het bezoekbaar maken, dus tot een maximum bedrag van 

7000 euro en bij een minimaal aantal logeermomenten per jaar.   

 

 

3.6.1.  Woningsanering 

De Adviesraad vindt dat in geval van huisstofmijtallergie alle vertrekken in de woning op 

medische indicatie gesaneerd moeten kunnen worden. Het dient in het kader van de Wvg 

immers mogelijk te zijn dat men alle vertrekken kan gebruiken (normale gebruik van de 

woning), en als men huisstofmijtallergie heeft, kan het voor korte tijd vertoeven in een 

ongesaneerde ruimte al tot heftige allergische reacties leiden.  
 
Indien men in aanmerking komt voor vergoeding van rolstoeltapijt, geldt ook hier dat alle 

vertrekken toegankelijk dienen te zijn, dus dat de sanering niet beperkt wordt tot de 

woonkamer en slaapkamer. Bovendien is het verschil in vergoedingsbedrag hier niet 

terecht. Mensen met een handicap of chronische ziekte maken vaak intensief gebruik van 

de slaapkamer i.v.m. hun beperkte energie; zij moeten overdag regelmatig rusten. 

Daarom slijt de vloerbedekking in de slaapkamer harder dan gemiddeld. 

 

 

3.4.5.3.  Aanpassingen van het toilet 

De Goudse Adviesraad is blij dat de losse toiletverhoger niet langer de voorliggende 

voorziening is. Wel dient verstrekking van deze voorziening mogelijk te blijven indien de 

cliënt er zelf voor kiest. 

 

 

 

 

4.  Vervoersvoorzieningen 

 
4.1.  Het leven van alledag 

De GAB vindt net als het OGM dat vrijwilligerswerk opgenomen dient te worden in de 

definitie “leven van alledag”. Mensen met een handicap of chronische ziekte ervaren vaak 

belemmeringen om deel te kunnen nemen aan regulier vrijwilligerswerk. Ook de 

gehandicapten- en chronisch-ziekenorganisaties ervaren als vrijwilligersorganisatie 

knelpunten. Een belangrijke belemmering is vervoer. Organisaties waar gehandicapte 

vrijwilligers werken kunnen de dure taxikosten niet uit hun reguliere budget betalen. 

Zeker in de Wmo, waarin maatschappelijke participatie de belangrijkste doelstelling is,  

horen voorzieningen opgenomen te worden die de belemmeringen voor mensen met een 

beperking om vrijwilligerswerk te doen, wegnemen. Ook het ministerie van VWS wil 

belemmeringen voor vrijwilligerswerk wegnemen via wet- en regelgeving. De Adviesraad 

is van mening dat het nieuwe Wvg/Wmo beleid hierop aangepast moet worden. 

 

 

4.2.  Uitgangspunten 

In het huidige verstrekkingenbeleid wordt ook gekeken naar cognitieve vaardigheden, 

begeleiding, communicatieve vaardigheden, visuele of auditieve beperkingen enz.  

om te bepalen of het openbaar vervoer adequaat is.  In het nieuwe beleid is dit helemaal 

weggelaten. De Adviesraad verzoekt deze criteria wel op te nemen in het nieuwe beleid,  

aangezien dit duidelijk beperkingen/vaardigheden zijn die mede bepalen of men gebruik 

kan maken van het openbaar vervoer. 
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4.5.1.  Vergoeding van auto-aanpassingen 

Bij de invoering van het CVV in 2002 heeft het College besloten de keuzemogelijkheid 

voor de eigen auto te handhaven. (Zie Nota aan BenW 12 april 2002). In deze nota werd 

gesteld dat “door de auto van de gehandicapte aan te passen vanuit de Wvg, de 

gehandicapte net als iemand zonder een functiebeperking de mogelijkheid krijgt om te 

kiezen voor CVV (toegankelijk en bruikbaar) of gebruik eigen auto.  Immers, anders zou 

de gehandicapte niet kunnen kiezen voor het autorijden, omdat de handicap hem/haar 

belemmert auto te rijden”.   

Dit beleidsuitgangspunt, waar de Adviesraad volledig achter staat, is in de loop der jaren 

verdwenen uit het beleid. In het nieuwe verstrekkingenbeleid komt men alleen in 

aanmerking voor vergoeding van auto-aanpassingen, indien de auto de goedkoopst-

adequate voorziening is. Hiermee is de keuzevrijheid voor de auto grotendeels 

verdwenen en geldt deze alleen nog als men geen aanpassingen nodig heeft, mits 

natuurlijk de autovergoeding niet verlaagd wordt conform het regionale beleid (zie onze 

opmerkingen onder Financieel Besluit). De Adviesraad betreurt dit en adviseert de keuze 

voor de auto inclusief de vergoeding van auto-aanpassingen weer mogelijk te maken.  

 

In het geval de auto de goedkoopst-adequate voorziening is, worden in het huidige en 

nieuwe beleid auto-aanpassingen alleen vergoed als de auto niet ouder is dan drie jaar. 

Hierdoor moeten mensen met een handicap altijd een dure auto aanschaffen. De 

Adviesraad is het eens met het OGM dat dit niet redelijk is, te meer daar juist deze groep 

al te maken heeft met hoge extra kosten als gevolg van de handicap en zij minder 

financiële mogelijkheden hebben een (nieuwe) auto te kopen. Daarom stelt de 

Adviesraad de volgende oplossingen voor: 

De gemeente verruimt de drie jaar naar vijf jaar. Door aanpassing van auto’s tot 5 jaar 

toe te staan worden meer gehandicapten in staat gesteld een aangepaste auto (of bus) 

aan te schaffen om in hun vervoer te voorzien. Bovendien gaan auto’s tegenwoordig 

langer mee en zijn de risico’s voor de gehandicapte zelf als de auto kapot gaat (auto-

aanpassingen worden immers maar eens in de 7 jaar verstrekt). 

Een andere mogelijke oplossing is dat de gemeente mensen financieel helpt om de auto 

aan te schaffen, door hen bijvoorbeeld een lening te verstrekken tegen een lage rente.  

 

Net als het OGM mist de GAB in het nieuwe verstrekkingenbeleid een regeling voor de 

vergoeding van reparatie en onderhoudskosten van auto-aanpassingen. Deze kosten zijn 

niet algemeen gebruikelijk want ze hebben betrekking op de aanpassingen. Daarom 

dienen deze extra handicap-gerelateerde kosten vergoed te worden. 

 

Ook de Goudse Adviesraad vindt het net als het OGM te mager dat alleen auto-

aanpassingen vergoed worden tot het bedrag van de referentie-auto. De Adviesraad 

heeft dit reeds in eerdere adviezen naar voren gebracht. Het moet een geschikte auto 

zijn in verband met de handicap; aanpassingskosten kunnen hierbij hoger zijn dan 

aanpassingskosten aan de referentie-auto. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen aan een 

busje. De Adviesraad adviseert de werkelijke kosten van de geïndiceerde aanpassingen 

te vergoeden. 

 

 

4.6.  (Bruikleen)auto 

Binnen het verstrekkingenboek is er niets geregeld in de volgende situatie: 

Op basis van sociaal-medische indicatie is een aangepaste auto de enige adequate 

voorziening voor het vervoersprobleem. Omdat men een inkomen heeft boven de 

inkomensgrens moet men zelf de auto aanschaffen (algemeen gebruikelijk i.v.m. 

inkomen) en kan men deze via de Wvg vervolgens laten aanpassen. 
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Als op basis van het sociaal-medisch advies de referentie-auto niet adequaat is, maar 

een andere, duurdere auto de enige adequate voorziening is (bijv. een autobusje), moet 

de cliënt door zijn handicap een andere / duurdere auto kopen. 

Het verschil in aanschafprijs tussen de referentie auto en de sociaal-medisch 

geïndiceerde adequate auto zou naar inzicht van de Adviesraad voor vergoeding in 

aanmerking moeten komen. Hetzelfde beleid geldt op dit moment in de Wet REA. Dit zijn 

namelijk kosten die niet algemeen gebruikelijk zijn, maar duidelijke meerkosten als 

gevolg van de handicap. 

De Goudse Adviesraad verzoekt het College daarom hier alsnog een regeling voor te 

treffen. 

 

 

4.9.2   Aangepaste fiets 

De GAB gaat evenals het OGM niet akkoord met de stelling dat een fiets met hulpmotor 

algemeen gebruikelijk is en daarom niet vergoed wordt. 

Een fiets met hulpmotor kan de enige adequate voorziening zijn, bijv. voor mensen met 

reuma, die in beweging moeten blijven, maar onvoldoende kracht hebben om te fietsen. 

Als de persoon dan een jonge vrouw of man is, is een fiets met hulpmotor niet algemeen 

gebruikelijk. Een gewone fiets is dat wel, de kosten van de gewone fiets kunnen dan van 

de vergoeding afgetrokken worden.  

 

 
 
 
5.     Rolstoelen 

 
5.12.   Medisch noodzakelijke aanpassingen/accessoires 

In het huidige beleid zijn tevens de volgende aanpassingen opgenomen, welke in het  

nieuwe beleid niet genoemd worden:  

Massieve banden 

Anti-decubitus voorzieningen 

Hoofdsteunen 

Veiligheidsgordels 

Wij gaan ervan uit dat deze voorzieningen ook in het nieuwe beleid op medische indicatie 

verstrekt kunnen worden? 

 

 

 

 

Verordening 

 

Artikel 6.1.  Inlichtingen, onderzoek, advies 

In de huidige verordening is in artikel 7.2 opgenomen dat Burgemeester en wethouders 

een daartoe door hen aangewezen adviesinstantie om advies indien: 

1.  het de eerste Wvg aanvraag is van de betreffende gehandicapte 

2.  BenW dit gewenst vinden 

3.  de gevraagde voorziening om medische redenen wordt afgewezen. 

In de nieuwe verordening zijn de eerste en de derde grond vervallen. De Adviesraad gaat 

met een dergelijke wezenlijke wijziging niet akkoord. Beide gronden dienen opgenomen 

te worden en staan niet voor niets in de verordening. De eerste grond is van belang om 

tot een volledig en zorgvuldig besluit te komen. De derde grond is noodzakelijk voor de 

rechtsbescherming van de cliënt en tevens noodzakelijk om tot een zorgvuldig besluit te 

komen. 
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Artikel 7.3.   Indexering  

In het nieuwe beleid wordt de mogelijkheid opengehouden om de geldende bedragen niet 

te verhogen (of verlagen) conform de ontwikkelingen van de prijsindex volgens het 

Centraal Bureau voor de Statistiek. In de huidige verordening (artikel 8.2) is de 

indexering ieder jaar verplicht. De Adviesraad adviseert het artikel uit de huidige 

verordening aan te houden, zodat niet van de jaarlijkse indexering kan worden 

afgeweken. 


