
  

 

 

 

 

 

 
 
 
Geachte @~AANHEFVOLCLIENTSZCLIENT@, 
 
Op @DDAANVRSZAANVR@ heeft u een @KODEHGROEPSZAANVR@ aangevraagd op grond van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). In dit besluit geef ik u de reactie. 
 
Besluit 
Aan u wordt een @KODEHGROEPSZAANVR@ toegekend.  
Deze maatwerkvoorziening wordt u toegekend op grond van artikel 9 van de Verordening individuele Wmo-
voorzieningen Gemeente Zutphen. 
 
De @KODEHGROEPSZAANVR@ wordt als persoonsgebonden budget aan u verstrekt. Dit betekent dat u een geld-
bedrag krijgt van de gemeente. De hoogte van het pgb is gebaseerd op inkoopcontracten en kortingen zoals door de 
gemeente Zutphen is overeengekomen.  
Dit staat in artikel 12 van de Verordening individuele Wmo-voorzieningen Gemeente Zutphen en in artikel 3.4 van de 
Beleidsregels. 
 
Voorwaarden 

• U mag het PGB alleen besteden aan het doel waarvoor u het toegekend krijgt. 

• De @KODEHGROEPSZAANVR@ moet binnen zes maanden na uitbetaling aangeschaft zijn. 

• De @KODEHGROEPSZAANVR@ moet minimaal voldoen aan het pakket van eisen. 

• Een aangeschaft hulpmiddel, woonvoorziening of vervoersvoorziening, dient te voldoen aan de geldende wetge-
ving. Het middel moet een vergelijkbare duurzaamheid hebben als een maatwerkvoorziening in natura. 

 
Pakket van eisen 

• <?> 
 
Omvang en duur 
De technische levensduur van de @KODEHGROEPSZAANVR@ wordt vastgesteld op <aantal> jaar. 
 
Hoogte 
De hoogte van uw PGB bedraagt € <?>. 
Jaarlijks krijgt u ook een vast bedrag van € <?> voor onderhoud en reparaties.  
Kosten die meer bedragen dan dit onderhoudsbudget, komen voor rekening van u. 
 
Betaling 
Uw PGB wordt overgemaakt naar rekeningnummer @IBANSZCLIENT@. 
 
Verantwoording 
Van u wordt verwacht dat u binnen twee maanden na aanschaf verantwoording aflegt over de besteding van het PGB.  
U kunt hiervoor het meegestuurde formulier gebruiken. Vergeet niet alle vragen te beantwoorden en het formulier te 
ondertekenen.  
 
Bewaar alle bewijsstukken goed. Het kan zijn dat hier nog naar gevraagd wordt.  
 
Motivering van het besluit 
Dit besluit is mede gebaseerd op een medisch advies van TriviumPlus. De inhoud van dit advies luidt als volgt: 
<geef tekst advies>. 

• u moet u dagelijks zittend in een rolstoel in – en om de woning verplaatsen 

• hulpmiddelen die via de Zvw of via de Wlz verstrekt zijn voor u niet of onvoldoende geschikt 

•   
 
Met deze voorziening worden de beperkingen om u voldoende te verplaatsen in en om de woning opgeheven of ver-
minderd. Dit staat in hoofdstuk 1artikel 1.2.1 en hoofdstuk 2 artikel 2.3 van de Wmo 2015. 

Onderwerp: Wmo, besluit: toekenning PGB overige voorzieningen     

 

 

 

 

 

 

 

Geachte @~AANHEFVOLCLIENTSZCLIENT@, 
 
Op @DDAANVRSZAANVR@ vroeg u een @KODEHGROEPSZAANVR@ vanuit de Wmo aan. In deze brief leest 
u ons besluit hierover. 
 
Ons besluit 
U krijgt een persoonsgebonden budget (pgb) van € @bedrag@ voor een @KODEHGROEPSZAANVR@. Hiermee 
kunt u zelf uw @KODEHGROEPSZAANVR@ kopen en het onderhoud regelen. Daarbij gaan wij ervan uit dat <de/
het> @KODEHGROEPSZAANVR@ een levensduur heeft van @aantal@ jaar.  
 
De gemeente Zutphen heeft met de leveranciers kortingen afgesproken. Bij het berekenen van uw pgb hebben wij daar 
rekening mee gehouden. Blijken uw kosten toch hoger? Dan moet u zelf bijbetalen. 
 
Uw pgb is even hoog als wat de gemeente zou betalen voor een @KODEHGROEPSZAANVR@ in natura. 
U krijgt uw pgb op rekeningnummer @IBANSZCLIENT@. 
 
Wat moet u doen? 

• U mag het pgb alleen besteden aan een @KODEHGROEPSZAANVR@.  

• Wij willen graag van u weten waar u uw pgb precies aan heeft uitgegeven. Daarom vindt u bij deze brief een 
invulformulier: Verantwoordingsformulier PGB. Stuur dit na de koop volledig ingevuld én ondertekend aan 
ons terug. Stuur van alle facturen een kopie mee. Doe dat binnen 6 maanden nadat u deze brief kreeg. 

• U kunt het beste een verzekering afsluiten voor onderhoud en reparaties aan uw 
@KODEHGROEPSZAANVR@. Dit moet u zelf doen. 
 

Waar moet uw @KODEHGROEPSZAANVR@ aan voldoen? 

• Uw @KODEHGROEPSZAANVR@ moet voldoen aan de kwaliteitseisen die ervoor gelden.  

• Uw @KODEHGROEPSZAANVR@  moet van dezelfde kwaliteit zijn als wat de gemeente voor u zou kopen. 

• @?@ 
 
Hoe krijgt u uw pgb? 
Blijkt uit het Verantwoordingsformulier PGB dat u naar ons opstuurt, dat aan alle voorwaarden is voldaan? Dan krijgt u 
uw pgb uitbetaald. U krijgt het bedrag op rekeningnummer @rekeningnummer@, op naam van @naam@. 
 
Waarom krijgt u een pgb voor een @KODEHGROEPSZAANVR@? 
U heeft <de/het> @KODEHGROEPSZAANVR@ nodig om u zelfstandig @in en om / buiten@ uw woning te ver-
plaatsen. Zo kunt u zo voldoende meedoen aan het dagelijks leven. 
 
Voor dit besluit zijn wij vooral uitgegaan van het medisch advies van TriviumPlus. Hierin staat dat  

• u zich dagelijks zittend in een rolstoel in en om uw woning moet verplaatsen; 

• de hulpmiddelen van de Zvw of van de Wlz voor u niet of niet voldoende geschikt zijn. 

• @…@ 
 
Laat veranderingen in uw situatie weten 
Verandert er iets in uw situatie? En zou ons besluit over <de/het> @KODEHGROEPSZAANVR@ daardoor ook kun-
nen veranderen? Dan bent u verplicht dat te laten weten aan de afdeling Wmo op Het Plein. Het telefoonnummer is 
0575-595760. Blijkt dat u niet of niet meer voldoet aan de voorwaarden? Of dat u ons verkeerde informatie heeft gege-
ven? Dan moet u uw pgb geheel of gedeeltelijk aan ons terugbetalen. 
 
Uw eigen bijdrage 
Voor deze @KODEHGROEPSZAANVR@ betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor bij-
zondere zorgkosten (CAK). Hoeveel dat is hangt af van uw inkomen. Binnenkort krijgt u hierover een brief van het 
CAK. Als u er meer over wilt weten, kunt u het CAK bellen: 0800-1925. Of u kijkt op de website: www.hetcak.nl. 
Daar kunt u ook zelf uw eigen bijdrage berekenen. Meer informatie vindt u in de bijlage bij deze brief.  

Onderwerp: Uw aanvraag voor een @KODEHGROEPSZAANVR@. Wmo     

Oud Herschreven 

http://www.hetcak.nl


  

 

 
Met deze vervoersvoorziening kunt u voldoende deelnemen aan het leven van alledag en uw sociale contacten in uw 
directe woon- en leefomgeving onderhouden.  
  
De hoogte van het PGB is gebaseerd op de tegenwaarde van de @KODEHGROEPSZAANVR@ in natura. 
 
Toelichting 
U bent zelf verantwoordelijk voor het (verzekeren) onderhoud en de reparaties aan de voorziening. 
 
Eigen bijdrage 
Voor deze voorziening gaat u een eigen bijdrage betalen. Hoeveel u moet betalen is afhankelijk van uw inkomen.  Meer 
informatie vindt u in de bijlage bij dit besluit. De eigen bijdrage wordt opgelegd op grond van  artikel 14 Verordening 
en artikel 3.5 van de Beleidsregels. 
 
Wijzigingen doorgeven & intrekken besluit 
U bent verplicht om veranderingen in uw situatie, die van belang kunnen zijn voor uw recht op deze of andere Wmo-
voorzieningen door te geven aan de afdeling Wmo (artikel 41 van de Verordening). 
Op grond van artikel 42 van de Verordening kan dit besluit deels of helemaal worden  ingetrokken worden als: 

• u niet of niet meer voldoet aan de voorwaarden van de Verordening en/of de gebruiksregels; 

• blijkt dat u onjuiste gegevens heeft verstrekt waardoor een verkeerd besluit is genomen. 
 
Oneens met dit besluit? 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u ons een brief (een bezwaarschrift) schrijven. Daarin schrijft u waarom 
u het niet eens bent met dit besluit. Het bezwaarschrift stuurt u naar: 

Het dagelijks bestuur van Het Plein 
Postbus 9010 
7200 GL Zutphen 

Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit (de gestempelde datum bovenaan de 
brief) binnen zijn. Als u te laat reageert, wordt uw bezwaarschrift niet meer in behandeling genomen. Dit besluit blijft 
dan zoals het is. Belangrijk is dat u uw handtekening onder het bezwaarschrift zet. 
 
In uw brief schrijft u in ieder geval: 

• Uw naam en adres. 

• De datum van de dag waarop u de brief schrijft. 

• Een omschrijving van de beslissing waar u het niet mee eens bent. 

• Waarom u het niet eens bent met de beslissing. 
Stuur voor de duidelijkheid een kopie van deze brief met het bezwaarschrift mee. 
De regels voor het schrijven van een bezwaarschrift staan in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen over dit besluit, neemt u dan contact op met de afdeling Wmo.  
Het zorgloket op Het Plein is op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur geopend. Telefonisch is de af-
deling Wmo bereikbaar via telefoonnummer 0575-595760 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het dagelijks bestuur van Het Plein, 
 
 
@~CONTACTPERSOONSZWERKER@ 
Toetser Wmo  
 
 
Bijlage: informatieblad eigen bijdrage  

 
 
 
 
Niet eens met dit besluit 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u ons een brief (een bezwaarschrift) schrijven. Daarin schrijft u waarom 
u het niet eens bent met dit besluit. Het bezwaarschrift stuurt u naar: 
Het dagelijks bestuur van Het Plein 
Postbus 9010 
7200 GL Zutphen 
 
Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit (de gestempelde datum bovenaan deze 
brief) bij ons binnen zijn. Als u te laat reageert, mogen wij het niet meer in behandeling nemen. En dan blijft dit besluit 
zoals het is. Belangrijk is dat u uw handtekening eronder zet. 
 
In uw brief schrijft u in ieder geval: 

• Uw naam, adres, telefoonnummer (overdag) en uw e-mailadres. 

• De datum van de dag waarop u de brief schrijft. 

• Een omschrijving van het besluit waar uw bezwaarschrift over gaat. 

• Waarom u het niet eens bent met het besluit. 

• Uw handtekening 
Stuur voor de duidelijkheid een kopie van dit besluit met uw bezwaarschrift mee.  
 
U kunt ook een invulformulier downloaden en uitprinten. U vindt het op de website: www.hetpleinzutphen.nl via de 
zoekterm bezwaarschrift-tabel. 
 
Wettelijke basis voor dit besluit 

• Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) 

• Artikel 9 van de Verordening individuele Wmo-voorzieningen Gemeente Zutphen (over toekennen van een 
voorziening) 

• Artikel 12 van de Verordening individuele Wmo-voorzieningen Gemeente Zutphen (over de voorwaarden voor 
een pgb) 

• Artikel 14 van de Verordening (over de eigen bijdrage) 

• Artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (over het schrijven van een bezwaarschrift) 

• Artikelen van de beleidsregels door de consulent in te voegen. 
 
Vragen 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Wmo. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur via tele-
foonnummer 0575-595760. Of stuur een e-mail naar wmo-sz@zutphen.nl. 
Wilt u naar Het Plein komen? Het zorgloket is open op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het dagelijks bestuur van Het Plein, 
 
 
@~CONTACTPERSOONSZWERKER@ 
Consulent Wmo  
 
 
 
Bijlage: informatieblad eigen bijdrage Bijlage Eigen bijdrage: 
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Bijlage Eigen bijdrage: 
Voor de <voorziening> gaat u een eigen bijdrage betalen. Het CAK berekent uw eigen bijdrage. 
De hoogte van de door u te betalen eigen bijdrage is afhankelijk van onderstaande punten: 

• Uw maximale periode bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd berekend. 

• De maximale eigen bijdrage die gevraagd kan worden voor de aan u verstrekte voorziening(en) afhankelijk van de 
kostprijs van de voorziening. 

 
Maximale periode bijdrage  
Het CAK berekent voor u de maximale periode bijdrage. Dat is het bedrag waarvan de Rijksoverheid heeft bepaald dat 
u dat van uw inkomen, per vier weken, moet kunnen bijdragen aan de zorg die u vanuit de Wmo verleend wordt.  
Deze maximale periodebijdrage bestaat uit twee delen:  een vast basistarief en het inkomensafhankelijke bedrag. Beide 
delen zijn afhankelijk van uw leefsituatie. Bent u alleenstaand of niet en heeft u de pensioengerechtigde leeftijd. Het 
vaste basistarief betaalt u altijd, het inkomensafhankelijke bedrag kan, als uw inkomen onder een bepaalde grens zit, 
nul zijn. Ieder jaar wordt opnieuw het vaste basistarief vastgesteld.  
 
Maximale eigen bijdrage 
Om de hoogte van de eigen bijdrage per voorziening te bepalen, moet het CAK weten wat de kostprijs van de voorzie-
ning is. De gemeente geeft aan het CAK door wat de kostprijs van een voorziening of hulpmiddel is. Ook geeft de ge-
meente aan wat het maximaal aantal perioden is waarover een eigen bijdrage wordt gevraagd. Het maximaal aantal 
perioden is afhankelijk van het type voorziening en de kostprijs.  
Alleen voor hulp bij het huishouden in de vorm van zorg in natura, geeft de zorgaanbieder aan het CAK door hoeveel 
uren hulp u per periode van vier weken heeft gehad en hoeveel dit heeft gekost. 
 
De gemeente heeft het CAK laten weten dat de aan u verstrekte <voorziening> een kostprijs (aanschafprijs in-
clusief onderhoudskosten)  heeft van € <bedrag> .   
Gedurende < 26 / 39/ 65 / 99 > perioden wordt voor deze voorziening een eigen bijdrage gevraagd.  U betaalt per 
periode van vier weken maximaal €<bedrag>.   
 
Maakt u gebruik van meerdere Wmo voorzieningen, dan worden de bedragen bij elkaar opgeteld tot één eigen bijdrage.  
Voor een aantal Wmo voorzieningen wordt geen eigen bijdrage gevraagd o.a. de rolstoel en regiotaxi (zie folder Eigen 
bijdrage). 
Hoe hoog de kosten van alle voorzieningen samen ook zijn, uw eigen bijdrage wordt nooit meer dan de op basis van 
uw inkomen en leeftijd berekende maximale periode bijdrage per vier weken.  
 
Te betalen eigen bijdrage  
Na het berekenen van uw maximale periode bijdrage en de maximale eigen bijdrage voor de verstrekte voorziening(en) 
wordt door het CAK de daadwerkelijke eigen bijdrage bepaald.  
 
De kosten van de verstrekte voorzieningen worden bij elkaar opgeteld. Dit is de eigen bijdrage die maximaal voor de 
verstrekte voorzieningen gevraagd kan worden.  
 

• Is de uiteindelijk vastgestelde eigen bijdrage lager dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u alleen die vast-
gestelde bijdrage. 

• Is de uiteindelijk vastgestelde eigen bijdrage hoger dan uw maximale periode bijdrage? Dan betaalt u de maximale 
periodebijdrage.  

 
 
U kunt een indicatie van uw maximale periodebijdrage en eigen bijdrage zelf berekenen, met een rekenmodule op de 
site van het CAK, www.hetcak.nl. Voor hulp bij het invullen kunt u bellen met het gratis informatienummer van het 
CAK, 0800-1925. Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u een brochure downloaden op de site van het 
CAK.  
 
Rekening CAK 
De eigen bijdrage Wmo betaalt u niet aan de gemeente, maar aan het CAK. Het CAK stuurt iedere vier weken een re-
kening met acceptgirokaart. 
Na het verstrekken van de voorziening zal de gemeente de gegevens daarover doorgeven aan het CAK. Daarna zal het 
CAK uw inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst. Pas daarna kan het CAK de voor u bedoelde acceptgiro 
aanmaken en versturen.  

 

 

 

 

 

Bijlage Eigen bijdrage: 
 
Voor uw <voorziening> betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor bijzondere zorgkos-
ten). Daarvoor krijgt u elke vier weken een acceptgirokaart van hen.  
 
Het CAK berekent hoe hoog uw eigen bijdrage is. Daarvoor vragen zij uw gegevens op bij Het Plein  en de Belasting-
dienst. Het kan een paar maanden duren voordat het CAK al die gegevens heeft. Pas daarna krijgt u van het CAK de 
eerste acceptgirokaart.  
 
Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? 
Bij de berekening houdt het CAK rekening met twee maximale bedragen. 
 
1. Uw maximale periodebijdrage 
Dit is wat u elke vier weken maximaal voor deze <voorziening> kunt betalen. De Rijksoverheid bepaalt dit. Een deel 
ervan is vast en een deel kan veranderen. Beide delen zijn afhankelijk van uw inkomen en van uw situatie. Bijvoor-
beeld of u alleenstaande bent, of met pensioen. Het vaste deel betaalt u altijd. Het andere deel betaalt u alleen als u ge-
noeg inkomsten heeft. 
 
2. De maximale eigen bijdrage per voorziening 
Dit bedrag hangt af van welke voorziening u krijgt en wat die heeft gekost. Ook het aantal perioden (van vier weken) 
dat u moet betalen, hangt van uw voorziening af en wat die heeft gekost. Het Plein laat dit weten aan het CAK. Alleen 
bij huishoudelijke hulp in natura laat de zorgaanbieder dit weten aan het CAK, en niet Het Plein. 
Wij hebben het CAK laten weten dat uw <voorziening> € <bedrag> heeft gekost. Hiervoor is uw maximale eigen bij-
drage per periode € <bedrag>. Dit  betaalt u maximaal < 26 / 39/ 65 / 99 > perioden van vier weken.  
 
Wat moet u uiteindelijk betalen? 
Met al deze informatie berekent het CAK het bedrag van uw eigen bijdrage. Heeft u nog meer voorzieningen via Het 
Plein? Dan telt het CAK al uw eigen bijdragen op in één totaalbijdrage.  

• Is die totaalbijdrage lager dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u de totaalbijdrage. 

• Is die totaalbijdrage hoger dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u alleen uw maximale periodebijdra-
ge.  

 
Zelf uw eigen bijdrage berekenen 
Wilt u zelf alvast berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer wordt? Dat kan op de website van het CAK 
www.hetcak.nl. Klik op de button Eigen bijdrage berekenen. 
 
Laag inkomen? 
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen voor uw eigen bijdrage. Voor meer infor-
matie hierover belt u met Het Plein, telefoonnummer 0575-595760. 
 
Heeft u vragen over de eigen bijdrage? 
Of wilt u hulp bij het invullen? U kunt gratis bellen met het CAK. Het telefoonnummer is 0800-1925. 
 

 
 

 

Oud Herschreven 
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Houdt er rekening mee dat tussen het verstrekken van de voorziening en de eerste keer dat u een acceptgiro voor uw 
eigen bijdrage van het CAK ontvangt, enkele maanden zit. 
 
Laag inkomen? 
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u wellicht bijzondere bijstand krijgen voor de eigen bijdrage.  
Voor meer informatie of het aanvragen van bijzondere bijstand kunt u bellen met Het Plein;  
telefoonnummer 0575-595760. 
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