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Wat is de Wmo 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel 
van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel 
kunnen nemen aan de maatschappij.  
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.  
De volledige tekst van deze wet zie je door op de volgende link te klikken: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-03-19 
 

Welke Wmo-voorzieningen zijn er? 
De voorzieningen worden op individuele basis toegewezen op basis van bovenstaande doel van de wet. Er is 
dus geen lijst met voorzieningen, waar je aanspraak op kan maken. Als voorbeeld staat hieronder een 
overzicht met groepen van voorzieningen uit de Wmo verordening van de gemeente Barendrecht. De 
volledige tekst van deze verordening zie je door op de volgende link te klikken: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-225302.html 
 
• Kortdurend verblijf (artikel 10) 
• Beschermd wonen (artikel 11) 
• Hulp bij het huishouden (artikel 12) 
• Woonvoorzieningen (artikel 13) 
• Vervoersvoorzieningen (artikel 14) 
• Rolstoelen (artikel 15) 
• Sportvoorzieningen (artikel 16) 

 
 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-03-19
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-225302.html
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Stappenplan aanvragen Wmo 

 1. Melding maken 
De eerste stap bij het aanvragen van hulp en ondersteuning is het maken van melding bij het WMO loket van 
de gemeente. Dit kan je als volgt doen: 

1) Via internet op pagina: https://www.barendrecht.nl/hulp-zorg-nodig. Op deze pagina staat een blauw 
vakje met “Doe een melding Wmo”. Let op u heeft bij de melding uw DigiD inloggegevens nodig. 

2) Telefonisch op nummer 14 0180. 
Na de aanmelding neemt er iemand van de gemeente contact met je op om een afspraak te maken voor een 
gesprek op het gemeentehuis of bij je thuis. 

2. Gesprek en onderzoek gemeente 
Tijdens het gesprek wordt er door een consulent/deskundige van de gemeente onderzocht waar de problemen 
in jouw situatie liggen en wat er nodig is om deze problemen op te lossen. De gemeente bekijkt ook in 
hoeverre je zelfstandig bent en wat familie en naasten in je omgeving voor je kunnen betekenen. 
Je kan ook binnen 7 dagen zelf een plan bij de gemeente aanleveren, dan houdt de gemeente hier rekening 
mee bij het onderzoek. 
De gemeente heeft 6 weken de tijd na je aanvraag om dit onderzoek af te ronden. 

3. Voorstel 
De gemeente maakt een verslag van het gesprek. Het gespreksverslag is het uitgangspunt voor de verdere 
stappen. Uit het verslag blijkt bijvoorbeeld dat je onvoldoende zelfredzaam bent en je sociale netwerk niet 
voldoende is in staat om je te helpen. De gemeente is dan verplicht om je te helpen. 
In het verslag staat dan ook een voorstel of en welke voorzieningen worden aangeboden.  

4. Besluit 
Als je het eens bent met het gespreksverslag en het voorstel, kun je deze vervolgens ondertekenen en 
terugsturen. Dit geldt als definitieve aanvraag voor hulp uit de WMO. De gemeente beslist binnen twee weken 
na ontvangst van de aanvraag of je voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt, wanneer deze worden 
verstrekt en in welke vorm. 
 

Hulp en ondersteuning: in welke vorm? 
Hulp en ondersteuning kan worden aangeboden als een persoonsgebonden budget (pgb) of als hulp in natura. 
Met een pgb ontvangt je een bepaald budget, waarmee je zelf hulp en/of zorg kan inkopen. Bij zorg in natura 
krijg je begeleiding en ondersteuning via instellingen en leveranciers waar de gemeente een afspraak mee 
heeft gemaakt.  
 

Bezwaar maken 
Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente op je WMO-aanvraag, bijvoorbeeld omdat je van 
mening bent dat de gemeente jouw situatie onvoldoende heeft onderzocht? Dan kun je binnen 6 weken 
bezwaar aantekenen.  
 

Voorwaarden: kom ik in aanmerking? 
Om voor een WMO-voorziening in aanmerking te komen, moet je als burger voldoen aan bepaalde 
voorwaarden: 
1. Je verblijft rechtmatig in Nederland 
2. Je bent Nederlander, je hebt een verblijfsvergunning op asielgronden of je hebt een reguliere 
verblijfsvergunning 
3. Je bent woonachtig in de gemeente waarin je de aanvraag doet 
 

https://www.barendrecht.nl/hulp-zorg-nodig
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Verder wordt een voorziening alleen toegekend als de verwachting is dat de voorziening voor langere periode 
noodzakelijk is. Als je tijdelijk in een rolstoel belandt, bijvoorbeeld vanwege een gebroken heup of been, heb je 
bijvoorbeeld geen recht op een traplift, verbreding van de deuren en het wegnemen van obstakels in de 
woning. 
 
Voor voorzieningen die als algemeen gebruikelijk worden beschouwd, krijg je geen WMO-indicatie. Dit zijn 
voorzieningen waarover je ook zou (kunnen) beschikken als er geen sprake is van een ziekte, handicap of 
andere beperking. Dit zijn vaak voorzieningen en producten die: 
• In de reguliere verkoophandel verkrijgbaar zijn 
• Niet speciaal voor mensen met een beperking zijn bedoeld. 
 
Spoedeisende gevallen 
In spoedeisende gevallen, ook bij gevallen waarin terstond opvang noodzakelijk is, beslist het college na een 
Wmo melding direct tot verstrekking van een tijdelijke maatwerkvoorziening in afwachting van de uitkomst van 
het onderzoek en uw aanvraag. 
 

Eigen bijdrage 
Hulp en ondersteuning vanuit de WMO is niet gratis. Gemeenten vragen een eigen bijdrage van de burger 
voor het ontvangen van ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp en andere voorzieningen. 
De eigen bijdrage bedraagt 19 euro per maand . De eigen bijdrage kan ook lager uitvallen.  
Deze eigen bijdrage wordt ook betaald voor een maaltijdservice, vervoerspas of boodschappendienst. 
Als je op onderstaande link klinkt, ga je naar een rekenhulp voor je eigen bijdrage: 
www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp 
 

Onafhankelijke cliëntondersteuning MEE  
Er is onafhankelijke cliëntondersteuning in Barendrecht. Als je in een lastige situatie zit, je loopt vast en je 
komt er niet uit met de gemeente of je zorgaanbieder? Dan kun je gratis advies krijgen bij de onafhankelijke 
cliëntondersteuner van MEE. 
Je vraagt het aan door 010 – 282 11 11 te bellen. Meer informatie als je op onderstaande link klikt: 
https://www.meerotterdamrijnmond.nl/diensten/barendrecht/onafhankeljike-cliëntondersteuning 
 
 

http://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp
https://www.meerotterdamrijnmond.nl/diensten/barendrecht/onafhankeljike-cliëntondersteuning

