
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste heer/mevrouw, 

 

Op [..........] hebben wij uw aanvraag voor een maatwerkvoorziening ontvangen. U heeft aangege-

ven problemen te hebben bij het verrichten van algemeen dagelijkse levensverrichtingen/voeren 

van een gestructureerd huishouden. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag. 

 

Ons besluit 

U komt voor de periode van [..........]  tot [..........] in aanmerking voor begeleiding. De ondersteu-

ning is bedoeld om de volgende resultaten te bereiken: 

• Resultaten benoemen  

 

Reden(en) voor ons besluit 

Wij hebben naar aanleiding van uw aanvraag een onderzoek uitgevoerd dat bestond uit: 

 

• Een huisbezoek/ telefonische intake op [datum].  

• Het inwinnen van extern advies bij [..........].  Dit advies is op [..........] ontvangen. Een kopie 

van het advies is als bijlage toegevoegd.  

• etc 

 

Uit ons onderzoek is gebleken dat u de ondervonden beperkingen bij het verrichten van algemeen 

dagelijkse levensverrichtingen/voeren van een gestructureerd huishouden niet zelfstandig kunt 

wegnemen. Door toekenning van de begeleiding bent u weer in staat om algemeen dagelijkse le-

vensverrichtingen te verrichten/een gestructureerd huishouden te voeren. 

 

Zorginstelling  

U heeft aangegeven dat u gebruik wilt maken van begeleiding in natura. Uw voorkeur gaat uit naar 

[organisatie]. Wij hebben [organisatie] verzocht de begeleiding aan u te leveren. Binnenkort neemt 

deze organisatie contact met u op over hoe en wanneer u de hulp kan verwachten. 

Heeft u vragen over de levering? Belt u dan met (…..). Het telefoonnummer is < telefoonnummer>. 

 

Bijdrage in de kosten 

U bent voor de toegekende maatwerkvoorziening een bijdrage in de kosten verschuldigd. De door 

u te betalen bijdrage in de kosten wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kan-

toor (CAK). U ontvangt hierover een afzonderlijk besluit. De bijdrage in de kosten wordt per perio-

de van 4 weken geïnd. 

 

Hoogte 

De bijdrage wordt onder andere  bepaald aan de hand van uw gezinssituatie en inkomen. De door 

u te betalen bijdrage bedraagt in ieder geval niet meer dan [€ .... kosten begeleiding]. 

 

Wilt u meer weten over de bijdrage in de kosten? Kijkt u dan op de site van het CAK 

www.hetcak.nl 

 

 

Onderwerp: Uw aanvraag voor (huishoudelijke) begeleiding 

 

 

Beste heer/mevrouw, 

 

Op [……..] heeft u (huishoudelijke) begeleiding bij ons aangevraagd. Wij hebben bekeken welke 

oplossing het beste bij u past. In deze brief leest u ons besluit hierover. 

 

Ons besluit 

Van […….] tot [……..] krijgt u (huishoudelijke) begeleiding van [organisatie]. U krijgt de begelei-

ding als zorg in natura, zoals u graag wilde. Dat betekent dat de gemeente de begeleiding voor u 

regelt. U hoeft er zelf niets voor te doen. 

 

De bedoeling van de begeleiding is: 

• Resultaten noemen  

 

Hoe en wanneer? 

Binnenkort neemt [organisatie] contact met u op. Dan kunt u bespreken hoe en wanneer u de be-

geleiding precies krijgt. U kunt [organisatie] ook bellen, het telefoonnummer is [telefoonnummer]. 

 

Uw eigen bijdrage 

Voor de begeleiding betaalt u elke vier weken een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie 

Kantoor (CAK). Hierover krijgt u nog een aparte brief.  

Hoeveel uw eigen bijdrage precies is, bepaalt het CAK. Het is afhankelijk van uw inkomen en van 

uw situatie thuis. Voor u is het in ieder geval niet meer dan [€ .... kosten begeleiding]. Wilt u er 

meer over weten? Kijk dan op de website van het CAK: www.hetcak.nl. 

 

Langer (huishoudelijke) begeleiding nodig? 

Dit besluit geldt tot [einddatum]. Heeft u daarna nog steeds (huishoudelijke) begeleiding nodig? 

Laat dat dan vóór [datum_acht_weken_voor_einddatum] aan ons weten. Anders stopt de begelei-

ding op [einddatum]. Ons telefoonnummer is [telefoonnummer].  

 

Waarom krijgt u de begeleiding? 

U heeft problemen bij het doen van uw huishouden of uw dagelijkse activiteiten. Die problemen 

kunt u niet helemaal zelf oplossen. Met de (huishoudelijke) begeleiding van [organisatie] kunt u 

dat wel.  

 

Dit bleek uit ons onderzoek naar uw gezondheid en uw situatie. Voor dit onderzoek 

• zijn wij bij u op huisbezoek geweest / hebben wij via de telefoon een intakegesprek met u 

gehad. 

• Daarnaast hebben wij [….….] om advies gevraagd. Een kopie van [hun/zijn/haar] advies 

vindt u bij deze brief. 

• […..…]. 

 

Laat veranderingen op tijd weten! 

Verandert er iets in uw situatie? Laat dat dan zo snel mogelijk aan ons weten. Misschien moet uw 

begeleiding dan namelijk ook veranderen. Het telefoonnummer is: [telefoonnummer].  

 

Blijkt dat u niet (meer) aan alle voorwaarden voor de (huishoudelijke) begeleiding voldoet? Dan 

mogen wij die helemaal of gedeeltelijk stopzetten. Dat geldt ook als u ons verkeerde informatie 

heeft gegeven, waardoor wij een verkeerd besluit hebben genomen. 

Oud Herschreven 

http://www.hetcak.nl
http://www.hetcak.nl


  

 

 

 

 

Verlenging 

Wilt u na afloop van deze indicatie in aanmerking komen voortzetting van de ondersteuning? 

Meldt u zich ten minste 8 weken voor de einddatum bij de gemeente. 

 

Geef uw wijzigingen op tijd door 

Verandert er iets in uw persoonlijke situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Hiermee voor-

komt u dat u de voorziening krijgt terwijl u hierop geen aanspraak heeft. Wanneer u wijzigingen 

niet aan ons doorgeeft, kan dat gevolgen hebben voor uw aanspraak op de voorziening. 

 

Wijziging van ons besluit 

Wij mogen de toekenning van de maatwerkvoorzieningen wijzigen of intrekken indien:  

• u niet (meer) aan de voorwaarden gesteld in de Wmo 2015 en/of Wmo-beleid van onze ge-

meente voldoet;  

• u onjuiste gegevens heeft gegeven en wij daardoor een verkeerde beslissing hebben geno-

men. 

 

Wettelijke grondslag 

Ons besluit is gebaseerd op de artikelen 2.1.4, 2.3.5, 2.3.8 en 2.3.10 Wmo 2015 en de artikelen 8  

en 13 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Berg en Dal 2017. 

 

Heeft u vragen? 

Neem dan contact op met het cluster Inkomen van de afdeling Sociale Zaken. U kunt tussen 

[tijdstip] en [tijdstip] bellen: [telefoonnummer]. 

  

 

Niet eens met dit besluit?    

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van bur-

gemeester en wethouders. Het adres is: 

Dorpsplein 1 

6562 AH Groesbeek 

 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van verzending van 

deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Schrijf in 

uw bezwaarschrift in elk geval: 

• uw naam, adres, datum en handtekening; 

• een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een kopie  

 van deze brief mee met uw bezwaarschrift); 

• de reden waarom u bezwaar maakt. 

 

  

Mogelijkheid digitaal indienen? 

 

Spoed 

Is uw bezwaar zo spoedeisend dat u de behandeling van uw bezwaarschrift niet kunt afwachten? 

Dan kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om een handeling uit te stellen of juist door te laten 

gaan. Een voorlopige voorziening kunt u met een brief of digitaal aanvragen: 

 

- met een brief:  

 

 

 

 

Wettelijke basis  

• Artikelen 2.1.4, 2.3.5, 2.3.8 en 2.3.10 Wmo 2015  

• Artikelen 8 en 13 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning <gemeente> 2017 

 

Heeft u vragen? 

Neem dan gerust contact op met het cluster Inkomen van de afdeling Sociale Zaken. Dan kan tus-

sen [tijdstip] en [tijdstip] via [telefoonnummer]. Een e-mail sturen kan ook: [……]@[gemeente].nl.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van <gemeente>, 

 

 

 

[naam] 

[functie] 

 

 

 

 

 

 

Niet eens met dit besluit? 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een brief (een bezwaarschrift) sturen aan het col-

lege van burgemeester en wethouders. Daarin schrijft u waarom u het niet eens bent met dit be-

sluit.  

 

Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij ons binnen zijn. 

Als het te laat is, mogen wij het volgens de wet niet meer in behandeling nemen.  

 

In uw bezwaarschrift schrijft u in ieder geval: 

Uw naam en adres; 

De datum van de dag waarop u de brief stuurt; 

Een omschrijving van dit besluit, dus het besluit waar uw bezwaarschrift over gaat; 

Waarom u het er niet mee eens bent; 

Uw handtekening. 

Stuur een kopie van dit besluit met uw bezwaarschrift mee.  

 

Stuur uw bezwaarschrift naar  

Het college van burgemeester en wethouders 

Dorpsplein 1 

6562 AH Groesbeek 

 

U kunt ook via de website bezwaar maken. Daarvoor gaat u naar www.[gemeente].nl/

[bezwaarschrift]. 

 

Een voorlopige beslissing van de rechter 

Kunt u niet wachten op de beslissing van de gemeente over uw bezwaarschrift? Dan kunt u bij de 

rechtbank om een ‘voorlopige voorziening’ vragen. Dat is een voorlopige beslissing van de rech-

ter. Zo’n voorlopige beslissing geldt totdat de gemeente over uw bezwaarschrift heeft besloten. 

Oud Herschreven 

http://www.[gemeente].nl


 
 

 

 

 

 

Stuur uw verzoekschrift naar:  

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland 

Afdeling bestuursrecht 

Postbus 9030 

6800 EM Arnhem 

 

- digitaal: 

Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 

Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op 

deze website. 

 

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,  

 

 

Hoogachtend, 

Het college van Berg en Dal, 

namens dezen, 

 

 

 

[naam] 

[functie] 

 

 

 

 

 

 

Een voorlopige voorziening vragen doet u  

• via internet. Hierbij heeft u wel een digitale handtekening (DigiD) nodig.  

Ga naar: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.   

 Hier leest u ook de precieze voorwaarden.  

 

• Of in een brief. Stuur de brief aan: 

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland 

Afdeling bestuursrecht 

Postbus 9030 

6800 EM Arnhem 

 

Kosten 

Voor het maken van bezwaar hoeft u niet te betalen. Voor het vragen van een voorlopige voorzie-

ning bij de rechter moet u wel betalen. De rechtbank kan u daar meer over vertellen.  

 

Oud Herschreven 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

