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Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek, gelet op artikel 5, lid 2 t/m 4 van de 
Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en de hierbij behorende nadere regelen en 
artikel 5.1 van de Verordening voorziening gehandicapten ISD Bollenstreek 2005, 
besluiten vast te stellen het “Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen 
en eigen bijdragen gehandicapten 2005”. 

 
Artikel 1: Begripsbepalingen 
 

a. Financiële tegemoetkoming: een tegemoetkoming in de kosten van een voorziening als 
bedoeld in artikel 5, eerste lid sub b van de Wet voorzieningen gehandicapten, al dan niet 
met inachtneming van een inkomensgrens; 

b. Forfaitaire vergoeding: een bijdrage ineens die los van het inkomen en los van de 
werkelijke kosten van een voorziening wordt verstrekt; 

c. Gemaximeerde vergoeding: een vergoeding in de kosten van een voorziening die tot een 
vastgesteld maximum wordt verstrekt; 

d. Normbedrag: een forfaitaire of een gemaximeerde vergoeding; 
e. Voorziening in natura: een voorziening die in eigendom, in bruikleen of in huur wordt 

verstrekt; 
f. Verordening: de Verordening voorzieningen gehandicapten ISD Bollenstreek. 

 
 
Artikel 2: Hoogte financiële tegemoetkoming in de kosten van woonvoorzieningen  
 

1. De hoogte van de door het dagelijks bestuur te verlenen forfaitaire vergoeding voor een 
woonvoorziening als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Verordening bedraagt: 
a: als de gehandicapte verhuist naar een adequate en/of aangepaste woning € 2.500,00; 
b: als een woning waarin voor meer dan € 5.000,00 aan gesubsidieerde voorzieningen zijn 
uitgevoerd, op verzoek van de ISD Bollenstreek door de huurder wordt vrijgemaakt:                
€ 3.750,00. 

2. De hoogte van de door het dagelijks bestuur vast te stellen financiële tegemoetkoming in de 
kosten van een woonvoorziening als bedoeld in artikel 2.1 lid 1, onder b en c van de 
Verordening, is gelijk aan de voor vergoeding in aanmerking komende kosten. 

3. De hoogte van een door het dagelijks bestuur te verlenen financiële tegemoetkoming in de 
kosten van onderhoud en keuring van een woonvoorziening als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 
onder d van de Verordening zal het bedrag als bedoeld in bijlage I niet te boven gaan. De 
hoogte van een door het dagelijks bestuur te verlenen financiële tegemoetkoming voor de 
reparatiekosten is gelijk aan de voor vergoeding in aanmerking komende kosten. 

4. De hoogte van een door het dagelijks bestuur te verlenen financiële tegemoetkoming voor een 
woonvoorziening als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e van de Verordening bedraagt: 
a: de werkelijke kosten met een maximum van € 450,00 per maand als tegemoetkoming in de 
kosten van het tijdelijk betrekken van zelfstandige woonruimte en het langer moeten 
aanhouden van de te verlaten woonruimte; 
b: de werkelijke kosten met een maximum van € 225,00 per maand als tegemoetkoming in de 
kosten van het tijdelijk betrekken van een niet-zelfstandige woonruimte. 

5. De hoogte van een door het dagelijks bestuur te verlenen financiële tegemoetkoming in de 
kosten van een voorziening als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder f van de Verordening is 
afhankelijk van de kale huur van de woonruimte, doch niet meer dan de werkelijke kosten met 
een maximum van € 450,00 per maand. 

6. De hoogte van een door het dagelijks bestuur te verlenen financiële tegemoetkoming voor een 
woonvoorziening als bedoeld in artikel 2.6 onder lid 2, 4 en 5 van de Verordening bedraagt 
maximaal € 2.000,00. 

 
Artikel 3: Hoogte financiële tegemoetkomingen in de kosten van vervoervoorzieningen en 
  eigen bijdragen collectief vervoer 
 

1. De eigen bijdrage voor het gebruik van het collectief vervoersysteem, als bedoel in artikel 3.1. 
onder a van de Verordening bedraagt: 
a. voor de eerste zone: € 0,00 
b. voor de tweede zone: € 1,75 
c. voor de derde zone: € 2,25 
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d. voor de vierde zone: € 2,75 
e. voor de vijfde zone: € 3,25 
(f. voor de zesde zone: € 3,75). 

2. De hoogte van een door het dagelijks bestuur te verlenen financiële tegemoetkoming als 
bedoeld in artikel 3.1 onder c sub 1 en 5 van de Verordening, is gelijk aan de voor vergoeding 
in aanmerking komende kosten. 

3. De hoogte van een door het dagelijks bestuur te verlenen financiële tegemoetkoming voor 
vervoervoorzieningen als bedoeld in artikel 3.1 onder c sub 2, 3 en 4 van de Verordening is 
een gemaximeerde vergoeding. Voor de vaststelling van de hoogte van de vergoeding wordt 
uitgegaan van de volgende bedragen per jaar: 
a: voor de tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een eigen auto of een 
bruikleenauto geldt een normbedrag van € 615,00. 
b: voor een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een taxi geldt een normbedrag 
van € 3.500,00. 
c: voor een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een rolstoeltaxi geldt een 
normbedrag van € 5.250,00. 

 
Artikel 4: Rolstoelen 
 

1. De hoogte van een door het dagelijks bestuur te verlenen financiële tegemoetkoming voor 
aanschaf en/of onderhoud van een sportrolstoel/voorziening zoals bedoeld in artikel 4.1 onder 
b van de Verordening is een forfaitaire vergoeding en bedraagt maximaal € 2.300,00. Dit 
bedrag wordt niet vaker dan eens in de drie jaar verstrekt. 

2. De hoogte van een door het dagelijks bestuur te verlenen financiële tegemoetkoming als 
bedoeld in artikel 4.1 onder c en d van de Verordening is gelijk aan de vergoeding in 
aanmerking komende kosten. 

 
Artikel 5: Het in mindering brengen van kosten van algemeen gebruikelijke voorzieningen
  op financiële tegemoetkomingen voor bepaalde woonvoorzieningen  
 
Bij de vaststelling van de hoogte van de financiële tegemoetkoming voor bepaalde 
woonvoorzieningen, vervoervoorzieningen zoals omschreven in het Verstrekkingenbeleid, dienen de 
kosten van de aanschafprijs van een algemeen gebruikelijke voorziening in mindering gebracht te 
worden op de tegemoetkoming en als eigen betaling in aanmerking te worden genomen. 
 
Artikel 6: Citeertitel 
 
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen 
voorzieningen gehandicapten 2005 ISD Bollenstreek en treedt in werking met ingang van … 
 
Artikel 7: Geldigheidsduur 
 
De geldigheidsduur van dit Besluit loopt gelijk met de geldigheidsduur van de Verordening 
voorzieningen gehandicapten ISD Bollenstreek. 
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Bijlage I behorend bij het Besluit financiële tegemoetkomingen en eigen 
bijdragen voorzieningen gehandicapten ISD Bollenstreek. 
 
Maximale vergoeding van kosten van onderhoud en keuring ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder d 
van de Verordening. 
 
Alleen de werkelijk gemaakte kosten (met een maximum van de in de tabel genoemde bedragen) van 
keuring en onderhoud aan de hieronder genoemde onderdelen komen in aanmerking voor een 
financiële tegemoetkoming. Genoemde bedragen zijn landelijke richtlijnen die de trapliftenfabrikanten 
moeten hanteren. Bij afwijking van deze richtlijnen treedt de ISD Bollenstreek in conclaaf met de 
betreffende fabrikant; de klant zal hier nooit de dupe van zijn. 
 

a. Stoelliften; 
b. Rolstoel- of sta-plateauliften; 
c. Woonhuisliften; 
d. Hefplateauliften; 
e. Balansliften; 
f. De mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar 

keukenblok, bad of wastafel; 
g. Elektromechanische openings- en sluitingsmechanisme van deuren. 

 
De maximale vergoeding van kosten voor onderhoud en keuring van diverse soorten liften in 
woningen en trappenhuizen bedraagt: 
 
Type lift Beginkeuring Kosten (excl. 

BTW) 
Periodieke 
keuring 

Kosten (excl. 
BTW) 

Stoellift * * 1 x per 4 jaar € 197,00 
Rolstoelplateauliften Ja € 270,00 1 x per 4 jaar € 197,00 
Sta-plateauliften Ja € 270,00 1 x per 4 jaar € 197,00 
Woonhuislift Ja € 418,00 1 x per 1,5 jaar € 240,00 
Hefplateauliften Ja € 424,00 1 x per 1,5 jaar € 244,00 
Balansliften ** ** 1 x per 1,5 jaar €   70,00 

 
*Stoelliften zijn Europees aanbesteed en gegund aan Thyssen Krupp. In de overeenkomst is de 
beginkeuring en kosten die hieraan verbonden zijn geregeld. Voor periodieke keuringen van stoelliften 
die voor 1 januari 2004 zijn aangebracht, kan wel een bijdrage worden verstrekt. 
 
 **Balansliften worden niet meer nieuw gemaakt. Beginkeuringen zullen daarom nauwelijks 
voorkomen. Bestaande balansliften kunnen nog wel gewoon gekeurd en onderhouden worden. Het 
liftinstituut berekent de kosten voor periodieke keuring van balansliften op grond van een uurtarief van 
€ 70,00. 
 
Type lift Frequentie periodiek 

onderhoud 
Kosten (excl. BTW)  

Stoelliften 1 x per jaar € 136,00 

Rolstoelplateauliften 1 x per jaar € 136,00 

Sta-plateauliften 1 x per jaar € 136,00 

Woonhuisliften 2 x per jaar € 197,00 

Hefplateauliften 2 x per jaar € 136,00 

Balansliften 1 x per jaar € 136,00 

 
Maximale toeslagen op bovengenoemde tarieven: 

• 50% voor installaties geplaatst buiten de woning; 
• 50% voor installaties die meer dan 1 verdieping overbruggen; 
• 50% voor installaties, uitgevoerd met elektrische aangedreven plateaus en/of afrijdbeveiliging 

respectievelijk elektrisch wegklapbare raildelen. 
 
De vergoeding van noodzakelijke reparaties bedraagt 100%. 
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