Januari 2020

Eigen bijdrage Wmo betalen
Als u zorg of ondersteuning nodig hebt, dan kan de gemeente u daarbij helpen. Bijvoorbeeld met
een traplift, een scootmobiel of hulp bij het huishouden. Soms betaalt u een deel van de kosten
zelf: de eigen bijdrage. In 2020 is de eigen bijdrage Wmo maximaal € 14,10 per maand. We kijken
niet naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo.
Waar betaalt u een eigen bijdrage voor?
 hulp bij het huishouden
 woonruimteaanpassingen, zoals een traplift, een aangepaste badkamer of keuken of een deurautomaat voor uw eigen deur
 hulpmiddelen in huis (zogeheten roerende woonvoorzieningen), zoals een verrijdbare tillift, een
badlift of douchebrancard
 vervoersvoorzieningen, zoals een scootmobiel en een rolstoelfiets
 stalling en oplaadpunt scootmobiel (als u die na 31 december 2015 voor het eerst hebt aangevraagd)
 vervoerskostenvergoeding (rolstoel)taxi of vervoer door derden
 aanpassingen aan een vervoersvoorziening die u zelf hebt gekocht
 beschermd wonen met een persoonsgebonden budget.
Opvang
Voor verblijf in de opvang of beschermd wonen betaalt u meer dan € 14,10 per maand aan de
instelling voor opvang of de gemeente. Dat komt omdat u dan ook huur betaalt.
U betaalt geen eigen bijdrage voor:
 algemene voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn
 een deurautomaat in gemeenschappelijke ruimten
 een handzender
 voorzieningen voor kinderen tot 18 jaar
 dagbesteding en vervoer naar dagbesteding
 ambulante ondersteuning
 een rolstoel
 een noodzakelijke aanpassing aan een rolstoel of vervoersvoorziening die u al via de gemeente
hebt gekregen
 een financiële tegemoetkoming, zoals voor verhuiskosten of een gehandicaptenparkeerplaats
 een rij- of gewenningsles met een vervoersvoorziening (scootmobiel of gehandicaptenvoertuig,
zoals een Canta)
 onderhoud, keuring en reparatie van voorzieningen
 een vast douchezitje aan de wand
 verwijderen van (stof)drempels
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Wat moet u betalen?
De eigen bijdrage is maximaal €14,10 per maand per huishouden. U krijgt elke maand een factuur
van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Daarbij maakt het niet uit van hoeveel zorg en
ondersteuning u gebruik maakt. De eigen bijdrage die u moet betalen, is nooit meer dan wat de
gemeente betaalt voor de zorg en ondersteuning. Als u een partner hebt en u (of uw partner) heeft
de AOW-leeftijd nog niet bereikt, dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor de Wmo.
Meer weten?
 Bel naar de Wmo Helpdesk: 0800 0643 (gratis, op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur).
 Kijk op amsterdam.nl/veelgevraagd (zoekterm: eigen bijdrage).
 Ga langs bij een Sociaal Loket bij u in de buurt.
 Ook voor alle andere informatie over zorg en ondersteuning in Amsterdam.

