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Toelichting op het Besluit Financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen 
voorzieningen gehandicapten ISD Bollenstreek 
 
Algemeen: 
De Regeling financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen voorzieningen gehandicapten ISD 
Bollenstreek biedt een kader aan gemeenten. Gemeenten zijn zelf in staat om binnen dit kader een 
beleid vast te stellen. In de Verordening voorzieningen gehandicapten ISD Bollenstreek wordt in 
hoofdstuk 5 aangegeven dat deze vaststelling van beleid op financieel terrein gebeurt in het Besluit 
financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen voorzieningen gehandicapten ISD Bollenstreek. 
Hoewel de wet de mogelijkheid biedt eigen bijdragen aan de gehandicapte te vragen is besloten dit, 
behoudens de eigen bijdragen collectief vervoer, niet te doen.  
 
Artikelsgewijze toelichting: 
 
Artikel 1: 
In dit artikel worden de algemene bepalingen gegeven. Het gaat daarbij allereerst om de 
begripsomschrijving. Hierin worden begrippen gedefinieerd die noch in de wet, noch in de nadere 
regels van het Kabinet zijn omschreven. 
 
A, B, en C Financiële tegemoetkomingen, forfaitaire en gemaximeerde vergoedingen 
De Wet definieert financiële tegemoetkomingen, forfaitaire en gemaximeerde vergoedingen 
afzonderlijk. Alle bijdragen in de kosten die gehandicapten op het terrein van vervoer, wonen en 
rolstoelen hebben, worden door de wetgever begrepen als financiële tegemoetkomingen. Ten einde 
het verschil tussen financiële tegemoetkoming, forfaitaire en gemaximeerde vergoedingen duidelijk te 
maken, wordt in dit besluit voor deze laatste twee begrippen een afzonderlijke omschrijving gegeven. 
 
Onder een financiële tegemoetkoming wordt begrepen een tegemoetkoming in de kosten van de 
voorziening die op het inkomen van de gehandicapte kan worden afgestemd, terwijl een forfaitaire of 
gemaximeerde vergoeding los van het inkomen wordt verstrekt. Vervolgens is het verschil tussen een 
forfaitaire vergoeding en een gemaximeerde vergoeding dat een forfaitaire vergoeding ook los van de 
werkelijk gemaakte kosten wordt verstrekt, terwijl een gemaximeerde vergoeding moet worden 
aangewend voor het doel waarvoor de vergoeding is verstrekt en dus kan worden afgerekend op 
declaratiebasis. Een forfaitaire vergoeding is een “bedrag ineens” en kan dus niet op basis van 
declaraties worden afgerekend. Een forfaitaire vergoeding is te vergelijken met een cliëntgebonden 
budget waarbij de cliënt volledige bestedingsvrijheid heeft. 
 
Artikel 2: 
In lid 1 is bepaald dat de financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en herinrichting in de 
vorm van een vast forfaitair bedrag wordt verstrekt. 
 
Lid 3 heeft betrekking op de vergoeding voor onderhoud, keuring en reparatie van woonvoorzieningen 
die verleend zijn in het kader van de Wvg of RGSHG. In bijlage I is een overzicht gegeven van 
vergoedingen voor onderhoud en keuringen van liften. 
 
In lid 4 is de hoogte van de financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting vermeld. 
Door het verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten van huurderving deelt de gemeente in de 
risico’s van de verhuurder. Het zou niet redelijk zijn als een van beide partijen het risico voor de volle 
100% zou moeten lopen. Beide partijen hebben er belang bij dat de woning op zo kort mogelijke 
termijn weer verhuurd kan worden. De in dit artikel genoemde mogelijkheid tot subsidiëring is bedoeld 
als stimulans om de bereidheid van de woningeigenaar te vergroten zijn medewerking aan het 
aanpassen van de woonruimte te verlenen. Het maximum is gesteld op de maximale huur die geldt 
wanneer een woning tot het regime van de Wet Huursubsidie behoort. 
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Artikel 3: 
De ISD Bollenstreekgemeenten dragen een groot deel van de kosten van het collectief vervoer. 
Deelnemers aan het collectief vervoer moeten een geringe eigen bijdrage per zone betalen. 
Bij de verlening van een aantal vervoervoorzieningen gaat het om een financiële tegemoetkoming in 
de meerkosten. In sommige gevallen zijn deze kosten gelijk aan de werkelijke kosten van de 
voorziening; in andere gevallen gaat het dus om de meerkosten. Bij de vaststelling van de hoogte van 
de vergoeding wordt rekening gehouden met de normale kosten van vervoer op basis van het 
openbaar vervoertarief bus en trein. Bij de bepaling van de hoogte van de financiële tegemoetkoming 
voor het gebruik van de (bruik)leenauto is uitgegaan van een kilometerprijs van € 0,35 per kilometer 
met een maximum van 1.750 kilometer. Deze gegevens zijn gebaseerd op een (nieuwe) middenklas 
auto. Gegevens zijn ontleend aan het NIBUD. Voor het gebruik van een taxi is uitgegaan van een prijs 
van € 2,00 per gereden kilometer met een maximum van 1.750 kilometer. Bij een rolstoeltaxi is dit      
€ 3,00. 
 
De financiële tegemoetkomingen voor het gebruik van een eigen auto, een auto van derden of een 
(rolstoel)taxi, wordt op declaratiebasis uitbetaald. 
 
Artikel 4: 
In dit artikel is de hoogte van de forfaitaire vergoeding voor een sportrolstoel/sportvoorziening 
aangegeven. 
 
Artikel 5: 
Doelstelling van de Wvg is om gehandicapten te compenseren voor de in verband met hun 
belemmeringen te maken meerkosten. Dit betekent dat geen vergoeding wordt geboden voor kosten 
die als algemeen gebruikelijk aangemerkt kunnen worden. In de praktijk betekent dit dat de ISD 
Bollenstreek bij bepaalde woonvoorziening en vervoervoorzieningen de kosten van de aanschafprijs 
van een algemeen gebruikelijke voorziening in mindering brengt op de hoogte van de financiële 
tegemoetkoming. 
 
Artikel 6: 
Behoeft geen nadere toelichting. 
 
Artikel 7: 
In artikel 7 is bepaald dat de geldigheidsduur van dit Besluit gelijk loopt aan de duur van de 
Verordening. Het in artikel 8.4 van de Verordening gestelde met betrekking tot (indien noodzakelijke) 
periodieke evaluatie van het gemeentelijke verstrekkingenbeleid en dientengevolge eventuele 
bijstelling van de Verordening is eveneens van toepassing op dit Besluit. 


