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Onderwerp

Toekenning hulpmiddel via de Wet maatschappelijke ondersteuning

Geachte heer ,
Op 29 juni 2018 hebt u een scootmobiel voor buitengebruik aangevraagd.
In deze brief leest u de beslissing op uw aanvraag en wat de reden is voor dit besluit.
Besluit
Wij kennen uw aanvraag toe. U komt in aanmerking voor deze voorziening.
Deze brief is een beschikking: het officiële besluit dat u recht hebt op de voorziening. Bewaar deze
brief goed.
Waarom dit besluit?
Dit besluit is gebaseerd op het advies van het Indicatieadviesbureau Amsterdam
van 19 juli 2018. Wij nemen dat advies over omdat u voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven
in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Amsterdam en de bijbehorende Nadere regels.
Hoe verder?
De voorziening wordt geleverd door Hulpmiddelencentrum (telefoonnummer 020-4352560). Over
de verdere afwikkeling neemt de leverancier binnen 2 weken contact met u op. Voordat u de
voorziening krijgt, moet u een bruikleenovereenkomst tekenen.
Woonruimteaanpassing scootmobiel
Volgens het indicatierapport is er voor het stallen en opladen van een scootmobiel aanpassing van
uw woonruimte nodig. U krijgt de scootmobiel pas als de nodige aanpassingen zijn gedaan
(Paragraaf 4.10.4 van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam).
Over de (woonruimte)aanpassingen krijgt u apart bericht.
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Eigen bijdrage
Voor deze voorziening vraagt de gemeente een eigen bijdrage. De kostprijs voor scootmobiel voor
buitengebruik is € 39,00 per 4 weken. Voor deze voorziening betaalt u maximaal dit bedrag aan
eigen bijdrage. Wat u daar zelf aan meebetaalt hangt af van uw inkomen en uw persoonlijke
situatie.
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt uw maximale periode bijdrage (per 4 weken).
Op www.hetcak.nl kunt u deze ook zelf berekenen. De maximale periode bijdrage geldt voor alle
voorzieningen waarover u een eigen bijdrage verschuldigd bent.
U krijgt van het CAK een beschikking (besluit) over uw eigen bijdrage en elke 4 weken een
rekening voor de eigen bijdrage. De eigen bijdrage start pas nalevering van de voorziening.
Vragen?
Voor vragen over de hoogte en berekening van uw maximale periodebijdrage belt u met het CAK:
0800-1925, maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur, gratis.
Juridische grondslag
U voldoet aan de voorwaarden voor deze maatwerkvoorziening en wij menen dat deze
voorziening uw beperkingen compenseert bij het vervoer in de woon- of leefomgeving
(Verordening maatschappelijke ondersteuning Amsterdam, artikel 4.1 en artikel 4.9 en paragraaf
4.10 van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam).
Met deze toekenning voldoen wij aan de doelstellingen van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (artikel 1.2.1 en artikel 2.3.5, lid 3).
Meer informatie over de Wmo en andere regelgeving kunt u lezen in de bijlage.
Veranderingen doorgeven
Dit besluit hebben wij genomen na onderzoek naar uw gezondheid en leefomstandigheden. Als die
veranderen, moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Mogelijk moeten wij uw recht op deze
voorziening dan opnieuw bekijken.
Stuur een brief naar het postadres van de afdeling Zorg of bel de Wmo Helpdesk op telefoonnummer
0800 0643 op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur.
Intrekken besluit
De gemeente kan het besluit intrekken of herzien. Het besluit is dan niet meer geldig en u hebt
dan geen recht meer op de voorziening. Dit kan gebeuren als:



u niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de voorziening.
u onjuiste gegevens hebt doorgegeven, waardoor de gemeente een verkeerde beslissing heeft
genomen.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift schrijven. Meer informatie
over het sturen van een bezwaarschrift vindt u in de bijlage.
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Vragen over deze brief?
Bel dan de Wmo Helpdesk: 0800 0643 (maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur, gratis).
Namens burgemeester en wethouders,
Met vriendelijke groet,

