
  

 

 

 

 

 
 

 

 

Geachte @Naam@, 

 

U heeft een voorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). 

Op @datum@ liet uw contactpersoon mij weten dat er een wijziging in uw omstandigheden is opgetreden. 

 

Deze informatie heeft gevolgen voor de volgende Wmo voorzieningen: 

− Rolstoel, type Ibis 

 

Besluit 

De toekenning van de voorziening eindigt per @datum@.  

Dit is bepaald in artikel 18 van de Verordening individuele Wmo voorzieningen @gemeente@ en artikel 4.1.9 van 

de Beleidsregels. 

 

Motivering van het besluit 

U woont in een Wlz-instelling. 

 

Toelichting: 

De Wlz-instelling waar u woont, is verantwoordelijk voor het verstrekken van deze voorziening(en). 

 

Toelichting: 
De rolstoel, type Ibis, wordt opgehaald door onze leverancier @leverancier@. 
Als u wilt kunt u hiervoor zelf een afspraak maken met @leverancier@. Het telefoonnummer is 
@telefoonnummer@. 
 

Zolang uw situatie niet verandert kunt u eventuele overige voorzieningen die u heeft, blijven gebruiken. 

 

Oneens met dit besluit? 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u ons een brief (een bezwaarschrift) schrijven. Daarin schrijft u waar-

om u het niet eens bent met dit besluit. Het bezwaarschrift stuurt u naar: 

Het dagelijks bestuur van Het Plein 

@Adres@ 

@Plaats@ 

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 

afdeling 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, 

 

@naam@ 

@Functie@ 

Onderwerp: Wmo, beëindiging voorziening i.v.m. wijziging omstandigheden     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Geachte @Naam@, 

 

U heeft via Het Plein een rolstoel, type Ibis, vanuit de Wmo. Op @datum@ liet uw contactpersoon ons weten dat uw 

situatie is veranderd. In deze brief leest u wat wij daarom hebben besloten. 

 

Ons besluit 

Op @datum@ stopt uw recht op de rolstoel vanuit de Wmo. De reden hiervoor is dat u nu in een Wlz-instelling woont. 

Dan krijgt u een rolstoel van deze instelling. 

 

Hoe gaat het verder? 

@Leverancier@ komt de rolstoel ophalen. Als u wilt, kunt u hiervoor een afspraak maken. Het telefoonnummer van 

@leverancier@ is @telefoonnummer@.  
Heeft u nog andere voorzieningen vanuit de Wmo? Die kunt u gewoon blijven gebruiken. 

 

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. Belangrijk is dat u uw handtekening eronder zet. 

Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit (de gestempelde datum bovenaan deze 

brief) bij ons binnen zijn. Krijgen wij het te laat? Dan mogen wij het niet meer behandelen. En dan blijft dit besluit 

zoals het is.  

 

In uw bezwaarschrift 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 dit besluit. 

• Waarom u het er niet mee eens bent. 

• Uw handtekening 

Stuur voor de duidelijkheid een kopie van dit besluit met uw bezwaarschrift mee.  

 

U kunt voor uw bezwaarschrift ook een invulformulier downloaden en uitprinten. U vindt het op de website: 

www.@gemeente@.nl via de zoekterm bezwaarschrift-tabel.  

 

Stuur uw bezwaarschrift naar: 

Het dagelijks bestuur van Het Plein 

@Adres@ 

@Plaats@ 

 

Wettelijke basis voor dit besluit 

− Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

− Artikel 18 Verordening individuele Wmo-voorzieningen @gemeente@ (over beëindiging van voorzieningen) 

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

 

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 @telefoonnummer@. Of stuur een e-mail naar wmo@@gemeente@.nl. 

Wilt u zelf naar Het Plein komen? Het zorgloket is open van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 12.30 uur. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens het dagelijks bestuur van Het Plein, 

 

@naam@ 

@Functie@ 

Onderwerp: Uw rolstoel wordt opgehaald     

Oud Herschreven 

http://www.hetpleinzutphen.nl

