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Wmo Verhuisvergoeding
Na uitgebreid onderzoek hebben wij vastgesteld dat u een  
probleem heeft met het gebruik van uw woning. U bent niet in staat 
uw probleem zelf of met hulp van anderen (helemaal) op te lossen.  
Wij hebben vastgesteld dat u een Wmo-voorziening nodig heeft in de 
vorm van een Persoonsgebonden Budget (hierna te noemen een PGB) 
in de kosten van verhuizing en herinrichting.

Extern advies
Soms vragen wij tijdens ons onderzoek een extern advies. Het gaat dan 
meestal om een medisch advies. Hiervoor vragen wij altijd uw toestemming.
Soms wordt u opgeroepen op het spreekuur van de medisch adviseur. 
Wanneer dat nodig is vraagt de medisch adviseur gegevens op bij een 
behandelend arts. Of wij vinden dat u recht heeft op een Wmo-voorziening 
hangt onder andere af van de conclusie van deze medisch adviseur.

Het programma van eisen (pve)
U krijgt bij de beschikking een programma van eisen (pve).
Hierin staat precies omschreven aan welke eisen een nieuwe woning voor u 
moet voldoen om probleemloos gebruik te kunnen maken van de nieuwe 
woning. Wanneer u het niet eens bent met het programma van eisen, dan 
kunt u tegen deze beschikking bezwaar maken (kijk hiervoor onder het 
kopje ‘bezwaar’).

Let op! 
Accepteer een woning pas wanneer u hierover contact met ons heeft 
gehad. Wanneer u een woning accepteert die niet voldoet aan het pve, 
wordt uw PGB niet uitbetaald.



Zelf huurwoning zoeken
U moet zelf op zoek gaan naar een nieuwe woning. Wanneer u kiest 
voor een huurwoning, meldt u zich dan met deze beschikking bij de 
woningstichting van uw voorkeur. U krijgt met deze beschikking een 
urgentieverklaring van de woningstichting(en) in de sociale sector.
Hierover zijn met de verschillende woningstichtingen afspraken gemaakt. 
Deze regeling geldt niet voor particuliere woningstichtingen of -eigenaren. 

U bent niet gebonden aan gemeente Stein. U houdt in principe ook 
recht op de verhuisvergoeding wanneer u naar een andere gemeente in 
Nederland verhuist. Voorwaarde is wel dat wij in staat zijn de nieuwe woning 
te beoordelen. Verhuist u naar een woning buiten Nederland, dan vervalt 
uw recht op een verhuisvergoeding.

Woning kopen
 Wanneer u een woning wilt kopen, bent u verplicht een woning te kopen 
die zo veel mogelijk voldoet aan het hierboven genoemde pve. Natuurlijk 
kunt u ook een niet geschikte woning kopen en die zelf, op eigen kosten, 
aanpassen.



Betaling
Het PGB wordt pas uitbetaald wanneer u aan de volgende voorwaarden 
heeft voldaan. U moet ingeschreven staan op het nieuwe adres. U moet een 
kopie van uw huur- of koopovereenkomst bij de gemeente afgeven.

Nog kleine aanpassingen nodig?
Het zal niet altijd mogelijk zijn een woning te vinden die 100% geschikt is 
voor u. Wanneer er nog kleine aanpassingen nodig zijn, zoals een douchezitje 
en dergelijke, dan kunt u daarvoor een nieuwe aanvraag indienen.

Eigen bijdrage
U gaat een eigen bijdrage betalen voor de verhuisvergoeding.  
Onze medewerkers hebben u hierover al geïnformeerd tijdens het 
intakegesprek. U betaalt per periode van vier weken een bijdrage van 
€ 17,50. Een uitzondering is gezamenlijke/meerpersoons huishoudens 
waarbij iemand nog niet de AOW leeftijd heeft bereikt. In deze situatie 
wordt geen eigen bijdrage betaald. 

Wijzigingen doorgeven
U bent verplicht ons direct alles mee te delen waarvan u kunt weten dat het 
van invloed kan zijn op uw recht op een Wmo-voorziening. Dit betekent 
dat u wijzigingen over uw gezondheidssituatie, uw inkomen, een verhuizing 
of wijziging in de gezinssituatie (vertrek of komst van een gezinslid) 
onmiddellijk aan ons meldt. Meldt u ook direct wanneer u de voorziening 
om wat voor reden dan ook niet meer nodig hebt.

Intrekken besluit
Het college kan een besluit dat op grond van de Wmo-verordening 
is genomen geheel of gedeeltelijk intrekken:
• wanneer achteraf blijkt dat de gegevens, op grond waarvan het 

besluit genomen is, onjuist waren en een andere beslissing zou 
zijn genomen wanneer de juiste gegevens bekend waren.

Het college kan een voorziening geheel of gedeeltelijk beëindigen:
• wanneer niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd 

in de verordening en / of het Besluit nadere regelen.



Terugvorderen
Wanneer het recht op een voorziening is ingetrokken kan op basis daarvan 
een reeds uitbetaalde PGB worden teruggevorderd. Een in eigendom of 
bruikleen verstrekte voorziening kan om die reden worden teruggehaald.

Bezwaar maken
Wanneer u het niet eens bent met het besluit kunt u hiertegen bezwaar 
maken. U kunt binnen zes weken na toezending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar:

College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 15 
6170 AA Stein

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

• uw naam en adres
• de datum van uw bezwaarschrift
• een omschrijving van de beslissing, waartegen u bezwaar maakt
• waarom u het niet met onze beslissing eens bent

Deze gegevens zijn bepaald in artikel 6:5 van de Algemene 
wet bestuursrecht. Wilt u een kopie van de beschikking met uw 
bezwaarschrift meesturen?





Adressen
Gemeente Stein 
Stadhouderslaan 200
Postbus 15
6171 AA Stein
T 046 435 93 93
www.gemeentestein.nl

CAK
T 0800 19 25
www.hetcak.nl
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