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ONDERWERP 

aanvullend beleid woonvoorzieningen Wmo 

Geachte raadsleden, 

Hierbij informeren wij u over het door ons vastgestelde, aanvullende beleid ten aanzien van 
woonvoorzieningen Wmo. 

In het kader van het Plan van Aanpak artikel 12 worden diverse maatregelen genomen om de 
toegang tot onder meer de Wmo te kunnen begrenzen. Onderdeel daarvan is het 
maken/aanpassen van beleid waarmee de toegang Wmo en Jeugdhulp handvatten krijgt om af 
te kunnen wijzen, uiteraard binnen de geldende jurisprudentie. Dit zal uiteindelijk resulteren in 
een nieuwe verordening en nieuwe beleidsregels. Voor beiden is een langer traject nodig. Om 
nu al te kunnen begrenzen hebben wij besloten om bij woningaanpassingen nu al twee zaken 
vast te leggen als beleid. 

Wij hebben als beleid bij woningaanpassingen vastgelegd: 

Het verhuisprimaat wordt toegepast. 
Dit betekent dat we bij duurdere woningaanpassingen eerst kijken of iemand kan verhuizen 
naar een andere woning, die al is aangepast of veel goedkoper valt aan te passen. 
Dit kan op grond van artikel 2.3.5 lid 3 Wmo 2015. Op grond van jurisprudentie zullen we altijd 
een belangenafweging moeten maken en, naast de financiële factoren, ook andere factoren 
mee moeten laten wegen. 

Het anti-speculatiebeding wordt toegepast 
Als de woningaanpassing leidt tot een waardestijging van de woning bij verkoop is het, naar 
onze mening, niet reëel dat de winst bij de eigenaar terecht komt, terwijl de gemeente de 
kosten ervoor heeft gedragen. 

Wij hebben daarom besloten om het anti-speculatiebeding op te nemen als beleid. Dat ziet er 
als volgt uit: 

 De eigenaar-bewoner, die op grond van de Wmo een woonvoorziening heeft ontvangen 
en die leidt tot waardestijging van de woning, dient bij verkoop van deze woning binnen 
10 jaar, deze verkoop direct schriftelijk te melden aan de gemeente. 
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 In de beschikking dient te zijn vastgelegd dat de eventuele meerwaarde van de woning 
geheel of gedeeltelijk aan de gemeente terugbetaald dient te worden. De vaststelling 
van de eventuele meerwaarde geschiedt door een beëdigd taxateur, aan te wijzen en te 
betalen door het college. 

 De restitutie bedraagt: 
- bij verkoop binnen 1 jaar na gereed melding: 100 procent van de meerwaarde; 
- bij verkoop binnen 2 jaar na gereed melding: 90 procent van de meerwaarde; 
- bij verkoop binnen 3 jaar na gereed melding: 80 procent van de meerwaarde; 
- bij verkoop binnen 4 jaar na gereed melding: 70 procent van de meerwaarde; 
- bij verkoop binnen 5 jaar na gereed melding: 60 procent van de meerwaarde; 
- bij verkoop binnen 6 jaar na gereed melding: 50 procent van de meerwaarde; 
- bij verkoop binnen 7 jaar na gereed melding: 40 procent van de meerwaarde; 
- bij verkoop binnen 8 jaar na gereed melding: 30 procent van de meerwaarde; 
- bij verkoop binnen 9 jaar na gereed melding: 20 procent van de meerwaarde; 
- bij verkoop binnen 10 jaar na gereed melding: 10 procent van de meerwaarde. 

Bij verstrekte woningaanpassingen van minder € 2.500,00 wordt afgezien van een eventuele 
terugbetaling. Dit bedrag wordt via de eigen bijdrage van € 19,00 per maand door de inwoner al 
terug betaald. 

Schulinck (c.q. de auteurs van Grip op Wmo, het juridisch handboek dat door de toegang wordt 
gebruikt) is van mening dat een dergelijke terugvordering onder de Wmo 2015 niet mogelijk is. 
Hun redenering daarbij is de volgende: 

- Onder de Wmo 2015 lijkt uitbreiding van terugvorderingsgronden in gemeentelijk 
beleid niet mogelijk. Artikel 2.4.1 Wmo 2015 bepaalt namelijk, kort gezegd, dat 
terugvordering alleen mogelijk is als er opzettelijk onjuiste en onvolledige gegevens 
zijn verstrekt. Omdat de wetgever terugvordering expliciet in de wet geregeld heeft, 
menen zij dat uitbreiding van de terugvorderingsgronden in gemeentelijk beleid niet 
mogelijk is. Bovendien betaalt de cliënt (een gedeelte van) de woningaanpassing al 
terug via de eigen bijdrage. 

Er is over dit onderwerp nog geen jurisprudentie. Het is dus de vraag hoe de Centrale Raad 
van Beroep (CRvB) hier over zal oordelen en of de redenering van Schulinck gevolgd zal 
worden. Wij zijn van mening dat vooral de redenering dat de inwoner een deel van de 
woningaanpassing al terug betaalt via de eigen bijdrage sinds 1 januari 2019 geen hout meer 
snijdt. Sinds die tijd is de eigen bijdrage beperkt tot maximaal € 19,00 per maand. De inwoner 
betaalt dus in 10 jaar maximaal € 2280 terug voor alle Wmo-voorzieningen waar hij gebruik van 
maakt. 

Wij hebben de Wmo-adviesraad advies gevraagd over bovenstaand beleid. De adviesraad kan 
zich vinden in het aanscherpen van de beleidsregels. Vanuit hun visie moeten de Wmo-
voorzieningen betaalbaar en beschikbaar blijven voor hen die het nodig hebben. Zij adviseren 
om in het uitvoeringsdocument duidelijk de klant in zijn leefomgeving centraal te stellen naast 
de financiële afwegingen. Zoals eerder gezegd: op grond van jurisprudentie zullen we altijd een 
belangenafweging moeten maken en, naast de financiële factoren, ook andere factoren mee 
moeten laten wegen. 

Tevens kan de Wmo-adviesraad zich vinden in het voorstel anti-speculatiebeding, ondanks dat 
de wettelijke basis nog ontbreekt. Hun advies is wel een wettelijke basis prioriteit te geven 
boven beleidsvorming en ons bewust te zijn van de eventuele juridische en persoonlijke 
consequenties wanneer men een beroepszaak aangaat. Bij een mogelijke procedure zal de 
gemeente altijd alle belangen afwegen. 
Binnen het aanscherpen van de regels past het volgens de adviesraad dat gelden ontvangen 
vanuit de Wmo-voorzieningen niet tot financieel voordeel bij een verkoop mogen bijdragen. De 
restitutie afbouw ervaren zij dan ook als een redelijke regeling binnen dit aanvullend beleid.  
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Verder adviseert de adviesraad om ook rekening te houden met de verkoopindex. Hiermee 
doelt de adviesraad op de (vrijwel automatische) waardevermeerdering van woningen in de 
loop der tijd die in Zeeland, naar de mening van de adviesraad, achterblijft bij de rest van 
Nederland. 
De vaststelling van de eventuele meerwaarde van de woning die geheel of gedeeltelijk aan de 
gemeente terugbetaald dient te worden zal geschieden door een beëdigd taxateur, die wordt 
aangewezen en betaald door de gemeente. Deze taxateur zal in het taxatierapport in moeten 
gaan op waardevermeerdering in verband met de woningaanpassing en waardevermeerdering 
door (automatische) waardestijging. Het college kan dan een afweging maken welk bedrag 
teruggevorderd moet worden. 

Het college heeft het advies van de Wmo-adviesraad meegewogen en ziet geen aanleiding 
om níet over te gaan tot het vaststellen van aanvullend beleid voor woonvoorzieningen. De 
Wmo-adviesraad steunt de aanvullende maatregelen. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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