Budgetplan hulpmiddelen
Omschrijving
Als u zich bij de gemeente Etten-Leur meldt met een hulpvraag en uit ons onderzoek blijkt
dat een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nodig
wordt geacht, dan wilt u deze voorziening misschien wel in de vorm van een
persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb koopt u zelf uw zorg in.

Voor wie is het bedoeld
Het doel van de gemeente is dat iedereen zo zelfstandig mogelijk leeft.
Een aanvraag voor een hulpmiddel kan worden gedaan als u moeilijkheden heeft met een of
meerdere van de hieronder genoemde punten;
- Wonen in een geschikt huis
- Verplaatsen in en om de woning
- Lokaal verplaatsen in een vervoermiddel
- De mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te
nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten.
Als het niet lukt om zelf tot goede oplossingen te komen, kan de gemeente hulp en
voorzieningen bieden. Een medewerker van de gemeente zoekt eerst samen met u naar de
mogelijkheden om zelf oplossingen te realiseren. Vanuit de Wmo wordt alleen
gecompenseerd wat niet op een andere manier opgelost kan worden om het gewenste
resultaat te bereiken.

Voorwaarden
U komt alleen in aanmerking voor en pgb als u aan een aantal voorwaarden voldoet,
namelijk;
- U kunt het budget zelf beheren. Dat betekent dat u zelf het hulpmiddel kunt
inkopen en de leveranciers kunt aansturen en een overeenkomst met een
leverancier kunt afsluiten. Dit kan ook iemand uit uw sociale netwerk of een
vertegenwoordiger voor u doen. U machtigt dan iemand om dit voor u te doen;
- U heeft een goede motivatie waarom u een pgb wilt ontvangen in plaats van een
hulpmiddel in natura;
- U koopt het hulpmiddel in die doeltreffend, cliëntgericht en veilig is. Het
hulpmiddel draagt bij aan uw zelfstandigheid en uw participatie in de samenleving.
-

Hoe vraag ik een budget voor hulpmiddelen aan
Als vast is komen te staan dat een voorziening op grond van de Wmo voor u nodig is zal de
Wmo-consulent u vragen om een budgetplan in te dienen. Met dit plan laat u aan de
gemeente zien dat u heeft nagedacht over de manier waarop u het budget gaat besteden.
Daarmee is het ook een hulpmiddel voor uzelf. U kunt dit budgetplan alleen of samen met uw
leverancier van het hulpmiddel invullen.
Dien het budgetplan pas in als de Wmo-consulent u hierom vraagt. Eerst moet namelijk
onderzocht worden of en wat voor Wmo-voorziening voor u nodig is. Misschien kunt u toch
zelf of samen met iemand uit uw omgeving uw hulpvraag oplossen of misschien zijn er wel
andere oplossingen mogelijk. Pas na dit onderzoek weet u of en waarvoor u een budgetplan
op moet stellen.
Als u vooraf al bepaalde wensen heeft, bijvoorbeeld over het persoonsgebonden budget, dan
kunt u deze aangeven in een persoonlijk plan. Dit persoonlijk plan kunt u bij de aanmelding
van uw hulpvraag indienen.
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Hoogte persoonsgebonden budget
De hoogte van het pgb ia afhankelijk van het hulpmiddel. Maar in alle gevallen is het bedrage
nooit hoger dan wat het hulpmiddel in natura kost. We gaan hierbij uit van de goedkoopste
adequate voorziening die in uw situatie passend is.

3 verschillende budgetplannen
Hieronder staat het budgetplan voor een hulpmiddel. Er is ook een budgetplan voor
huishoudelijke ondersteuning en een budgetplan voor Begeleiding.

Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl
Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:
Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Wij werken op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit
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Budgetplan hulpmiddelen
Persoonsgebonden budget Wmo
1

Mijn persoonsgegevens:

2

Mijn indicatie:

Achternaam aanvrager
Geboortedatum
BSN nummer

Voor welke

 wonen in een geschikt huis

maatwerkvoorziening

 verplaatsen in en om de woning

heeft u een indicatie?

 lokaal verplaatsen per vervoermiddel
 de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en
deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze
activiteiten

3

Gezinssituatie:
 ja

Is er in uw gezin iemand

 nee

die al dezelfde
maatwerkvoorziening
ontvangt?

4

Dit is de maatwerkvoorziening die ik wil gaan inkopen:

Beschrijf hier welk
hulpmiddel u wilt gaan
inkopen
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5

Aanvraag (bruto) budget:

Vult u hier het bedrag

Wonen in een geschikt huis:

in dat u aanvraagt voor

Verplaatsen in en om de woning:

de gewenste

Lokaal verplaatsen per vervoermiddel:

maatwerkvoorziening

Contacten en activiteiten

€

Totaal budget:

6
Bij wie wilt u welke

Inkoop maatwerkvoorziening:
Naam leverancier

maatwerkvoorziening

A

gaan kopen en voor

B

welk bedrag?

C

Maatwerkvoorziening Bedrag

D
E
F
7

Het aanbod van de leverancier is van goede kwaliteit, want:

8

Ik hou de kwaliteit op de volgende manier in de gaten:
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9

Onderzoek gecontracteerde leveranciers:

Heeft u onderzocht of

 ja

het hulpmiddel dat u

Ik heb met deze leveranciers contact opgenomen en dit was daar het
resultaat van:

wilt kopen ook wordt

nee

geleverd door
leveranciers die
gecontracteerd zijn
door de gemeente?

10 Gecontracteerde leveranciers:
Om welke reden kunt u
of wilt u geen gebruik
maken van leveranciers
die gecontracteerd zijn
door de gemeente?
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11 Ik ben in staat om een zorgovereenkomst met een leverancier
af te sluiten
 ja

nee

12 Ik kan de leverancier aansturen en aanspreken op zijn
verplichtingen:
 ja

nee

13 Ik ben in staat om verantwoording af te leggen over de
besteding:
 ja

nee

14 Ondertekening
Plaats

Datum

Handtekening
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Toelichting budgetplan
Algemene toelichting
U wilt bij het Wmo-loket Elz een budget
aanvragen waarmee u zelf uw
maatwerkvoorziening kunt inkopen. De
Wmo-consulent van Startpunt Elz heeft u
gevraagd een volledig ingevuld
budgetplan op te sturen.
Met het budgetplan laat u het Wmo-Loket
Elz zien dat u al hebt nagedacht over de
manier waarop u het budget wilt gaan
besteden.
Maar belangrijker nog: daardoor dwingt u
ook uzelf om na te denken over de
besteding van het budget dat u aanvraagt.
Het budgetplan is dus ook een hulpmiddel
voor uzelf.
U stuurt het budgetplan op naar het WmoLoket Elz. Wanneer het Wmo-Loket Elz
vragen heeft over uw budgetplan dan
neemt het Wmo-Loket Elz contact met u
op.
Toelichting budgetplan
1. Mijn persoonlijke gegevens
U stuurt het budgetplan naar het WmoLoket Elz. Door het invullen van de
persoonlijke gegevens is altijd duidelijk bij
welk aanvraagformulier het budgetplan
hoort. Als u te weinig ruimte hebt voor uw
antwoorden dan kunt u een bijlage
meesturen. Om zoekraken te voorkomen
moet u op die bijlage wel dezelfde
persoonlijke gegevens vermelden.
2. Mijn indicatie
In deze rubriek vermeldt u de
maatwerkvoorziening waarvoor u bent
geïndiceerd.
3. Gezinssituatie
Als in uw gezin ook iemand anders
dezelfde maatwerkvoorziening op grond
van de Wmo heeft, beoordeelt het WmoLoket Elz het budgetplan tegen de
achtergrond van uw gezinssituatie.
4. Dit is de maatwerkvoorziening die ik
wil gaan inkopen
Hier beschrijft u zo concreet mogelijk
welke maatwerkvoorziening u wilt gaan
inkopen.
5. Aanvraag (bruto) budget
In deze rubriek berekent u het door u
aangevraagde budget.
Vergeet niet om de offertes mee te sturen
met dit budgetplan!
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6. Inkoop maatwerkvoorziening
In deze rubriek geeft u de namen op van
de leveranciers waar u de
maatwerkvoorziening denkt te gaan kopen
en het bedrag per leverancier
7. Het aanbod van de leverancier is van
goede kwaliteit, want
Hier geeft u aan of het aanbod van de
leverancier doeltreffend, veilig en
cliëntgericht is en waaruit dat blijkt.
8. Ik hou de kwaliteit op de volgende
manier in de gaten
Hier beschrijft u op welke manier u de
kwaliteit in de gaten houdt en welke acties
u onderneemt indien de kwaliteit naar uw
mening onvoldoende is.
9. Onderzoek gecontracteerde
leveranciers
Gaat u eerst na of de
maatwerkvoorziening die u nodig hebt ook
geleverd kan worden door een door de
gemeente Etten-Leur/Zundert
gecontracteerde leverancier (‘zorg in
natura’). In deze rubriek vermeldt u met
welke leveranciers u contact hebt
opgenomen.
10. Gecontracteerde leveranciers
Hier beschrijft u waarom een voorziening
van een gecontracteerde leverancier in uw
situatie niet passend is en een pgb wel.
11./12./13.
Bij de punten 11, 12 en 13 geeft u aan of u
in staat bent om op eigen kracht, of met
hulp uit uw sociale netwerk of van uw
vertegen-woordiger, de aan de
persoonsgebonden budget verbonden
taken op verantwoorde wijze uit te voeren.
Meer informatie
U vindt meer informatie op de website van
het Wmo-Loket Elz. U kunt ook contact
opnemen met het Wmo-Loket Elz.
Andere hulpmiddelen vindt u op de
website van Per Saldo (www.pgb.nl).
U kunt ook van maandag tot en met
donderdag, tussen 10 en 17 uur, terecht
bij de Per Saldo advieslijn, 0900 –
7424857 (20 cent per minuut). Leden
kunnen bellen via de speciale Per Saldoledenlijn, die geen extra kosten met zich
meebrengt
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Machtiging
Hierbij verklaar ik (naam)……………………………………………………………….
geboren ..….-..…..-………
thans wonende te Etten-Leur dat ik
(naam)…………………………………………………………………………………….
geboren …..-…..-..…
thans wonende te………………………………………………………………………..
machtig om namens mij alle zaken te regelen die zich voordoen rondom het door mij te
ontvangen persoonsgebonden budget (PGB) voor
huishoudelijke ondersteuning/ begeleiding (doorhalen wat niet van toepassing is).

Handtekening:

Naam:
Plaats:
Datum:
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