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Hulp bij het huishouden als het zelf niet meer lukt 
Tekst: Melissa Macnack 

Doelen van de Wmo 2015 zijn:
• Aanpassen van de kwaliteit 
van de maatschappelijke 
ondersteuning aan de veran-
derende eisen en omstandig-
heden.
• Mensen zo lang mogelijk 
thuis laten wonen.
• Ondersteuning en zorg aan-
bieden die aansluit op per-
soonlijke omstandigheden.
De gemeente is verantwoor-
delijk  voor het regelen van 
deze hulp. Naast hulp in het 
huishouden kunnen ook aan-
passingen in de woning of een 
vervoerspas voor Aanvullend 
Openbaar Vervoer (AOV) op 
basis van de Wmo 2015 wor-
den aangevraagd. Voor een 
compleet overzicht kunt u het 
Wmo-loket van uw gemeente 
bezoeken (www.amsterdam.
nl/zorg-ondersteuning/wmo/
wmo-helpdesk/). Hierna zal 

het aanvragen van hulp bij 
het  huishouden(Hbh) nader 
worden toegelicht.

Schoon en leefbaar
Gekeken dient te worden met 
welke hulp uw huis schoon en 
leefbaar kan worden gehou-
den. Deze hulp verricht dan 
de huishoudelijke taken die u 
niet zelf meer kunt doen. Deze 
taken kunnen bestaan uit af-
wassen, boodschappen doen, 
bereiden van maaltijden, 
de was doen, opruimen en 
schoonmaken diverse ruimten 
en/of de koelkast, afstoffen, 
afnemen van meubilair, maar 
ook het bed verschonen en 
opmaken.
De Wmo stelt dat u eerst een 
beroep moet doen op uw 
naasten, oftewel uw partner, 
echtgenoot of inwonende 
kinderen. Het is te begrijpen 

dat dat niet altijd mogelijk is. 
Wanneer zij niet in staat zijn 
om u de hulp te bieden, en u 
zelf geen andere hulp kunt 
betalen, kunt u een aanvraag 
indienen. Aan de hand van be-
paalde voorwaarden bepaalt 
de gemeente of u inderdaad 
recht hebt op huishoudelijke 
hulp. Meestal moet u van de 
gemeente ook een eigen bij-
drage betalen.
De aanvraag doet u bij het 
Wmo-loket in de gemeente 
waar u woont. De gemeente 
bekijkt de aanvraag en stelt 
een indicatie op. U kunt ook 
contact opnemen met de Wmo 
helpdesk: 0800-0643 elke 
werkdag tussen 08:00-18:00).

Aanvraag Hbh wel of 
niet toegekend?
Binnen 2 weken nadat u de 
aanvraag heeft ingediend, 

krijgt u te horen of de Hbh wel 
of niet wordt toegekend. Als 
het niet wordt toegekend kan 
u, als u het niet eens bent met 
deze beslissing (= een beschik-
king van de betreffende ge-
meente), bezwaar maken. Dat 
kan bijvoorbeeld als u naar 
uw mening geen of te weinig 
uren voor en Hbh toegekend 
hebt gekregen.
Bezwaar maken is bijvoor-
beeld verstandig als de 
gemeente de aanvraag heeft 
afgewezen omdat er sprake 
is van een inwonend (meer-
derjarig) kind. In elke zaak 
dient de gemeente namelijk 
ook te kijken naar de (bijzon-
dere) omstandigheden van het 
geval. Deze omstandigheden 
kunnen van dien aard zijn 
men af dient te wijken van de 
regel en/of het beleid.
Als het wel (geheel) wordt 
toegekend (onder vermelding 
van het aantal uren per week 
en voor welke periode) zal een 
zorgaanbieder Hbh samen 
met u kijken welke hulp u con-
creet nodig hebt om uw huis 
schoon en leefbaar te houden.
Heeft u hulp in natura aange-
vraagd dan zal de zorgaanbie-
der Hbh een persoon als Hbh 
aanwijzen die u op gezette 
tijden gaat helpen. In plaats 
van deze zorg in natura kunt 

Het drinkwatergeld verdwijnt dus 
uit de huur of servicekosten. Hier-
onder leest u wat moet u doen en 
waar moet u op letten.
1. Meldt u zich aan bij 
Waternet (www.waternet.nl)

Betaling watergeld voortaan rechtstreeks aan Waternet

en check uw persoonlijke ge-
gevens.
Als het goed is heeft u een brief 
van Waternet ontvangen met een 
inlogcode en wachtwoord.
Heeft u die niet ontvangen, of 

Door ziekte, een beperking of ouderdom lukt het vaak niet meer om bepaalde 
dagelijkse handelingen zelf te verrichten. Denk aan boodschappen halen, 
de was doen of het schoonmaken van de woning. Als deze  handelingen 
door de persoon in kwestie niet meer zelf kunnen worden verricht, dan is 
het mogelijk om onder andere hulp bij het huishouden aan te vragen bij het 
Wmo-loket van uw gemeente. Wmo staat voor de Wet maatschappelijke 
ondersteuning. Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Dwars door het recht met HJS Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt 
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben. 

140.000 Amsterdamse huishoudens zonder eigen watermeter betalen 
het watergeld tot nu toe nog altijd via de servicekosten aan de ver-
huurder of de VvE. Deze stort het geld weer door aan Waternet. 
De verhuurder of VvE is dus in feite een doorgeefluik voor het water-
geld. Per oktober 2016 verandert dit en gaan ook deze Amsterdam-
mers direct aan Waternet betalen.

Adresgegevens en spreek-
uurtijden BOOT-Oost/HJS:
Batjanstraat 1b 
1094 RC Amsterdam
Inloopspreekuren: 
di. t/m do. van 13:00-17:00 u. 
telefoon: 020 - 665 80 15

Algemeen telefoonnummer 
HJS: 06 - 211 588 82
website HJS: www.hva.nl/
hetjuridischspreekuur 

u de Hbh ook in de vorm van 
een persoonsgebonden budget 
ontvangen. Met een persoons-
gebonden budget kunt u de 
hulp zelf inkopen.

Uit de HJS-praktijk
HJS heeft al in meerdere 
zaken cliënten bijgestaan met 
het aanvragen van maatschap-
pelijke ondersteuning op basis 
van de Wmo 2015. Ook voor 
hulp bij het indienen van een 
bezwaar – of beroepschrift 
kunt ubij HJS terecht. Vragen? 
Schroom niet, maar neem ge-
rust contact op met het HJS. #

Voor meer info: www.rijks-
overheid.nl/onderwerpen/
zorg-en-ondersteuning-thuis/
inhoud/wmo-2015

bent u deze gegevens kwijt? 
Neemt u dan contact op met Wa-
ternet op nummer 020-6086600.
2. Controleer of het aantal 
eenheden voor uw woning klopt 
en controleer het maandbedrag 
dat daarbij hoort.
Als eenheid worden gerekend:
• vertrekken groter dan 6 m2 (ver-
trekken groter dan 30 m2 tellen 
als twee)
• keuken
• ligbad

• tuin groter dan 65m2

• garage
Voor bijbehorende bedragen, 
check de site van Waternet. Klopt 
het aantal eenheden niet? Neemt 
u dan contact op met Waternet. 
Mocht u ontdekken dat u in het 
verleden te veel watergeld heeft 
betaald, dan kunt u dit in principe 
tot maximaal 20 jaar terugvorde-
ren. Het Wijksteunpunt Wonen 
kan u hierbij helpen.
3. Zorg dat u per 1 oktober de 

juiste, lagere huurprijs gaat 
betalen:
Betaalt u uw huur via automati-
sche incasso? Controleert u dan 
of het maandelijks incassobedrag 
door uw verhuurder op de juiste 
manier wordt aangepast.
Betaalt u uw huur via een automa-
tische overschrijving of maakt u 
de huur handmatig over?
Zorgt u dan zelf dat u per 1 okto-
ber de juiste verlaagde huur gaat 
betalen. #

Onlangs is de regeling Van Groot 
naar Beter door de Amsterdamse 
corporaties herzien. De regeling is 
versoepeld en nu voor alle corpo-
raties zo goed als gelijk.

Als u voor deze voorrangsregeling 
in aanmerking wilt komen, dan 
moet u deze bij uw eigen woning-
corporatie in Amsterdam aanvra-

Vernieuwde regeling Van Groot naar Beter 

gen. Wanneer u aan de voorwaar-
den voldoet, wordt de voorrang 
bij uw inschrijving vastgelegd. Een 
toegekende voorrang is twee jaar 
geldig.

Wanneer de nettohuur van de 
nieuwe woning hoger is dan de 
nettohuur van uw huidige woning, 
dan wordt deze aangepast. U gaat 

Met behulp van de voorrangsregeling Van Groot naar Beter kunt u 
binnen de gemeente Amsterdam met voorrang van een grote woning 
naar een kleinere verhuizen. 

dus niet meer nettohuur betalen 
dan u nu voor uw huidige woning 
betaalt. Daarnaast kunt u een 
verhuiskostenvergoeding krijgen. 
De hoogte van de vergoeding is 
afhankelijk van het aantal kamers 
van de achter te laten woning 
en bedraagt max. e 6000 (bij 7 
kamers). Formulieren voor de 
aanvraag hiervan zijn binnenkort 
te verkrijgen via de corporatie.
De voorwaarden om voor deze 
regeling in aanmerking te komen 
zijn als volgt:

• U laat een woning in Amsterdam 
achter van 5 of meer kamers en 
van minimaal 70 m2 die u huurt 
van een van de deelnemende 
corporatie (De Key, Stadgenoot, 
Eigen Haard, Ymere, de Alliantie 
en Rochdale);
• Uw huishouden bestaat uit maxi-
maal drie personen;
• U reageert op een woning in 
Amsterdam van een deelnemende 
corporatie;
• U reageert op een woning 
van maximaal 60 m2, of op een 
seniorenwoning, of op een WIBO-
woning;
• Het inkomen van uw huishouden 

bedraagt niet meer dan het maxi-
mum dat de corporatie hanteert 
(De Key en Eigen Haard e 35.739; 
de Alliantie, Stadgenoot, Ymere, 
Rochdale e 39.874).
Vraagt u zich af of u in aanmerking 
komt voor de regeling of heeft u 
hulp nodig bij de aanvraag, neem 
dan contact op met het Wijksteun-
punt Wonen Oost. #

Wij hebben inloopspreekuur op 
maandag van 19 tot 20 uur en op 
woensdag van 9 tot 12 uur, aan de 
Wijttenbachstraat 36-H. Bellen of 
mailen kan ook, op 020-4620330 
of oost@wswonen.nl.


