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Collegebesluit 

1. Het verhuisconvenant ‘hulpmiddelen meeverhuizen’ te ondertekenen; 
2. In te stemmen met het bijgevoegde oplegvel en dit onderdeel te laten zijn van het 

verhuisconvenant; 
3. Het convenant ‘hulpmiddelen maatwerkprocedures toegang’ niet te ondertekenen; 
4. Aan de VNG bovenstaande besluiten kenbaar te maken; 
5. De gemeenteraad actief te informeren over uw besluit. 

Toelichting/achtergrond 

Sinds de invoering van de WMO in 2015 zijn er door de Nederlandse gemeenten ervaringen 
opgebouwd met het o.a. verstrekken van hulpmiddelen. Hulpmiddelen worden niet alleen vanuit de 
WMO verstrekt maar kunnen ook beschikbaar worden gesteld vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW) 
of de Wet langdurige zorg (WlZ). 
In 2019 zijn er klachten binnen gekomen over de overname van hulpmiddelen bij verhuizingen van 
bewoners van de ene naar de andere gemeente. Ook hebben een aantal klachten betrekking op het 
meeverhuizen van hulpmiddelen bij een overgang van de WMO naar de WLZ. De eerste wet wordt 
door ons uitgevoerd, terwijl de WLZ hulpmiddelen door het Zorgkantoor worden toegekend. Naar 
aanleiding van de eerdergenoemde klachten is er landelijk aandacht aan dit onderwerp besteed in  
o.a. het tv programma Kassa.  
Het ministerie van VWS heeft naar aanleiding van deze landelijke aandacht een actieteam opgericht 
dat in de periode november 2019 tot en met januari 2020 een normenkader en een actieplan 
hulpmiddelen heeft ontwikkeld. Het doel van het project was een aantal landelijke vastgestelde 
actiepunten uit te werken en verbeteringen in de hulpmiddelenverstrekking in de praktijk te 
stimuleren. De resultaten van de verbeteragenda hulpmiddelen zijn medio juni 2021 gepresenteerd. 
Eén onderdeel van de verbeteragenda is het opstellen van twee convenanten. Voor beide ligt de 
vraag op tafel om te ondertekenen. Het betreft de convenanten “meeverhuizen hulpmiddelen” 
(hierna: verhuisconvenant) en “maatwerkprocedures toegang”. 
 
Het verhuisconvenant is kort samengevat een uitspraak over het moeten overnemen van de reeds 
aan cliënt verstrekte hulpmiddelen op het moment dat hij/zij in de gemeente komt wonen.  
Hierbij is het comfort en zekerheid voor de inwoner het uitgangspunt. Daarnaast bestaat het 
convenant o.a. uit afspraken tussen leveranciers over afschrijftermijnen van hulpmiddelen,  
zodat hulpmiddelen makkelijker overgenomen kunnen worden.  
Het uitgangspunt van het verhuisconvenant is dat inwoners, bij verhuizing naar een andere 
gemeente, de hulpmiddelen die zij gebruiken altijd kunnen meenemen en kunnen blijven 
gebruiken. Wij vinden dat een goed uitgangspunt, maar verhuizen betekent vaak ook een  
nieuwe situatie voor deze inwoner. Waar in de huidige situatie een scootmobiel (vanwege de 
afstand tot bijvoorbeeld voorzieningen) noodzakelijk was, kan dit in de nieuwe situatie anders zijn.  



 

 

 
Een ander aspect is dat elke gemeente het voorliggend veld anders heeft ingericht, waardoor er ook 
andere oplossingen denkbaar zijn. Dat zou bijvoorbeeld een maatje kunnen zijn die de inwoner kan 
meenemen zodat er geen hulpmiddel hoeft te worden gebruikt. Natuurlijk geldt het omgekeerde 
ook, dat juist in de nieuwe woongemeente meer ondersteuning nodig of noodzakelijk kan zijn. Bij 
ons staat de behoefte van de (nieuwe) inwoner centraal en niet het hulpmiddel (maatwerk: wat  
heb je nu nodig i.p.v. waar een inwoner aan gewend is). Daarnaast wordt er bij een verhuizing  
van nature al goed afgestemd tussen de vertrekkende en de nieuwe gemeente om te voorkomen  
dat de inwoner door de verhuizing in de problemen komt met zijn of haar maatwerkvoorzieningen.  
Op basis van het bovenstaande heeft de gemeente Arnhem een oplegger gemaakt (bijlage 2). In 
overleg met de VNG is afgesproken dat gemeenten er ook voor kunnen kiezen om de oplegger 
onderdeel te laten zijn van het verhuisconvenant. De essentie van het convenant wordt niet 
aangetast terwijl in de oplegger een aantal zaken niet standaard (of verplicht) van het convenant 
moeten worden uitgevoerd. Door het convenant en de oplegger te ondertekenen wordt landelijk 
een éénduidige werkwijze afgesproken.   
Binnen onze gemeente zijn geen gevallen bekend zijn waarbij er in de overname van hulpmiddelen 
iets is misgegaan of problemen zijn ontstaan. Wij hebben besloten met dit convenant in te stemmen 
inclusief de opgenomen wijzigingen in de bijbehorende oplegger. 
 
Het tweede convenant “maatwerkprocedures toegang” maakt o.a. het advies van de behandelend 
zorgprofessional leidend. Verder zitten daar een aantal aspecten in die niet passen bij de werkwijze 
van onze gemeente. Onder anderen ligt de toegang tot zorg (indicatiestelling) bij ons al gemeente 
zelf (via onze gebiedsteams). Binnen onze gemeente is de complexe casuïstiek opgenomen in de 
workload van de procesregisseurs van de vier gebiedsteams. Het grote voordeel hiervan is dat de 
betrokken medewerkers inhoudelijk kennis van zaken hebben van de betrokken hulpmiddelen. In 
onderling overleg met de gecontracteerde hulpmiddelenleverancier (en de bij de inwoner betrokken 
ergotherapeut) worden er gezamenlijke beslissingen genomen. Wij vinden het niet wenselijk dat 
een derde behandelende partij  (casemanager) definitief adviseert over welke hulpmiddelen er 
moet komen. Aan een dergelijk traject zijn bovendien extra kosten verbonden en de externe 
behandelende partij is niet altijd op de hoogte van het lokale verstrekkingenbeleid. Onze huidige 
werkwijze werkt naar ieders tevredenheid en een extra schakel daarin heeft voor ons geen 
meerwaarde. 
De essentie van het tweede convenant “maatwerkprocedures toegang” is, dat in complexe 
casuïstiek een onafhankelijke casemanager extra wordt ingezet. Ook wordt in dit convenant een 
voorstel gedaan om het inhoudelijk advies van de betrokken ergotherapeut leidend te laten zijn. 
Alles overwegende heeft het college besloten het convenant 'maatwerkprocedures toegang' niet te 
ondertekenen.  
 

Bijlage(n) 

1. Verhuisconvenant; 
2. Oplegger bij verhuisconvenant; 
3. Convenant maatwerk. 
 


