
MEMORANDUM

(voor interne correspondentie)

Aan : de leden van de gemeenteraad
Afdeling :
Van : Margreet de Deugd
Afdeling :
Datum : 17 januari 2023

Onderwerp: beantwoording schriftelijke vragen PvdA fractie betreffende:

WMO Convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende 
woonvoorzieningen bij een verhuizing. D.d. 10-01-2023

Vraag Antwoord
Is de gemeenschappelijke regeling sociaal 
Drechtstede, de SDD mede ondertekenaar 
van dit convenant?

Ja, de Drechtsteden hebben dit convenant mede 
ondertekend. Op 9 september 2021 heeft het 
Drechtstedenbestuur ingestemd met de 
ondertekening en de ondertekening gemandateerd
aan de directeur van de sociale dienst. Deze 
laatste heeft de convenanten vervolgens 
ondertekend.
Het gaat om twee landelijke convenanten, 
namelijk:

-           "Convenant maatwerkprocedure    
toegang hulpmiddelen"
-           "Convenant meeverhuizen van 

individuele mobiliteitshulpmiddelen
en roerende woonvoorzieningen bij
een verhuizing"

Bovendien zijn alle hulpmiddelenleveranciers in de 
Drechtsteden aangesloten bij Firevaned, waardoor 
ook bij de leveranciers de uitvoering van dit 
convenant geborgd is.

Zo nee, waarom niet?

Zo nee, is de SDD bereid dit convernant te 
ondetekenen?

Zo Ja, waarom is dit niet terug te vinden op 
de site en is dit niet bekend bij medewerkers 
die via Chat of telefoon vragen 
beantwoorden?

Het is mogelijk dat dit bij een deel van de (nieuwe) 
medewerkers van de klantenservice niet bekend 
is. De GRS zal de informatie opnemen op de 
website en nogmaals onder de aandacht brengen 
bij de medewerkers.

Wat is de uiteindelijke regel die de SDD 
hanteert voor het overnemen van 
hulpmiddelen.

Indien het hulpmiddel passend, doelmatig en veilig
is, wordt het hulpmiddel uit de andere gemeente 
overgenomen. De sociale dienst huurt de 
hulpmiddelen van de leverancier. De leveranciers 
hebben zich via het convenant gecommitteerd aan 
de overname van de voorzieningen via de gestelde
financieringsformule.



Wat zijn de regels indien iemand van een 
WMO mobiliteitsvoorziening wordt 
opgenomen in een verpleeginrichting

Hiervoor geldt het protocol 
Mobiliteitshulpmiddelen. Hierin wordt een aantal 
groepen onderscheiden.

- Cliënten die vóór 1-1-2020 zijn 
verhuisd naar een Wlz-instelling 
vallen onder het overgangsrecht. 
Zij behouden hun hulpmiddel totdat
vervanging of reparatie nodig is. 
Dit overgangsrecht duurt tot 1-1-
2027. Dan zal voor alle nog 
uitstaande hulpmiddelen worden 
beoordeeld op welke manier zij 
onder de Wlz-financiering gaan 
vallen (vervanging indien nodig, of 
overname).

- Voor cliënten die na 1-1-2020 naar 
een Wlz-instelling zijn verhuisd of 
in de toekomst zullen verhuizen 
geldt dat het hulpmiddel 
gefinancierd moet gaan worden 
vanuit de Wlz. Zorgkantoor 
Nederland is een van de 
medeondertekenaars van 
bovenstaande convenanten, dus zij
hebben zich eveneens 
gecommitteerd aan de overname 
van hulpmiddelen.

Er zijn twee situaties mogelijk:
o Standaardhulpmiddelen. 

Deze zullen binnen twee 
maanden na opname 
worden vervangen door 
een hulpmiddel vanuit het 
standaardpakket van het 
betreffende Zorgkantoor.

o Individueel aangepaste 
hulpmiddelen. Deze 
worden, conform het 
verhuisconvenant 
overgenomen.

Totdat de overname is gerealiseerd behoudt 
de cliënt zijn Wmo-hulpmiddel.
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