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In deze brochure vindt u onder andere informatie over  
Wmo-maatwerkvoorzieningen, parkeerfaciliteiten voor mensen 
met een beperking, leerlingenvervoer, het persoonsgebonden 
budget en de eigen bijdrage. 
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De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven en actief meedoen aan de samenleving. Maar 
dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor ouderen 
en mensen met een beperking of chronische ziekte is 
zelfstandig wonen, boodschappen doen of vrienden 
opzoeken soms een hele opgave, waar zij wel wat hulp bij 
kunnen gebruiken. 

Woont u in Amstelveen en heeft u hulp of ondersteuning nodig? Als 
u zelf of met behulp van uw netwerk er niet uitkomt, kunt u contact 
opnemen met het Amstelveenloket om melding te doen van het pro-
bleem dat u ervaart. Dat kan telefonisch, aan de balie of via de website 
(kijk onder ‘Amstelveenloket’ op www.amstelveen.nl). Als niet direct 
een oplossing voorhanden is, neemt een medewerker van de gemeente 
binnen twee weken contact met u op om uw probleem te bespreken. 
Als het nodig is, komt de consulent op huisbezoek. Tijdens het gesprek 
bekijkt u samen wat u zelf kunt doen, wat mensen in uw omgeving voor 
u kunnen betekenen en welke hulp of ondersteuning u eventueel nodig 
heeft om uw probleem op te lossen.

Advies
Mogelijk bent u geholpen met de hulp van een vrijwilliger of een acti-
viteit in een wijkcentrum. De consulent kan u informeren en adviseren 
over de mogelijkheden en helpt u bij het maken van een afweging. 

Wmo-maatwerkvoorzieningen
Ook kunt u een verzoek indienen voor een Wmo-maatwerkvoorziening. 
Dat is een individuele voorziening, zoals een scootmobiel of bege-
leiding bij u thuis. Nadat u de aanvraag heeft ingediend, vindt een 
beoordeling plaats en wordt eventueel informatie ingewonnen bij uw 
behandelaar(s). Alle hulp en begeleiding van de Wmo is erop gericht 
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dat u zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren. De gemeente streeft 
ernaar om u zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen acht weken, de 
beslissing te laten weten op uw aanvraag.

 WIjzIgIngen sInds 1 januarI 2015

Sinds 1 januari 2015 bestaat de AWBZ niet meer. Verschillende lichtere 
vormen van zorg en ondersteuning uit de AWBZ, zoals begeleiding en 
dagbesteding, zijn overgegaan naar de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo 2015). Voor informatie over ondersteuning vanuit de 
Wmo kunt u terecht bij de gemeente. 

de gemeente is niet verantwoordelijk voor:
• Medische zorg thuis, zoals hulp bij het douchen of het toedienen van 

medicijnen (wijkverpleging). Deze zorg is opgenomen in het basispak-
ket van de Zorgverzekeringswet. U kunt hiervoor contact opnemen 
met uw zorgverzekeraar.

• Zware, langdurige zorg (24-uurs zorg). Deze zorg valt onder de  
Wet langdurige zorg (Wlz). Voor een indicatie kunt u terecht bij het 
Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Als het u niet duidelijk is of het gaat om de Wmo, langdurige zorg of 
zorgverzekeringswet, dan kan de website www.waarkrijgikmijnzorg.nl 
u hierbij helpen. 
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1. Wmo-
maatwerkvoorzieningen
Als u ondersteuning nodig heeft, kan een verzoek worden 
ingediend voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo. 
Een maatwerkvoorziening is een individuele voorziening, 
zoals een scootmobiel of begeleiding bij u thuis. Alle hulp 
en begeleiding is erop gericht dat u zo zelfstandig mogelijk 
kunt functioneren. 

HuLP bIj Het HuIsHOuden

Als u door ziekte, een aandoening of beperking niet meer in staat bent 
zelf uw huishouden te doen, dan kunt u dit bespreken met de consu-
lent van het Amstelveenloket. De consulent zoekt samen met u naar 
de beste oplossing. De consulent kijkt daarbij ook of u misschien bent 
geholpen met particuliere hulp of een algemene voorziening, zoals een 
maaltijdservice, de boodschappenservice of kinderopvang. 

Hoe vaak en hoeveel uur huishoudelijke hulp u krijgt, hangt af van 
verschillende factoren: de grootte van uw woning, wat u zelf nog kunt 
en of er anderen in uw omgeving zijn die huishoudelijke taken kunnen 
overnemen. U hebt namelijk geen recht op huishoudelijke hulp als er 
binnen uw huishouden een gezonde partner of een meerderjarige huis-
genoot aanwezig is. Er is dan sprake van ‘gebruikelijke zorg’. Ook wordt 
gekeken of u gebruik kunt maken van voorzieningen zoals de bood-
schappenservice. De hulp bij het huishouden kan gericht zijn op het 
uitvoeren van huishoudelijke taken (binnenshuis in de meest gebruikte 
kamers) of op ondersteuning bij het organiseren van het huishouden.
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De gemeente heeft, bij de inkoop van hulp bij het huishouden vanaf 
2016, Amstelveen in vier wijken opgedeeld, waarbij in elke wijk één aan-
bieder zijn diensten aanbiedt. Mocht u liever uw hulp bij het huishou-
den van een andere gecontracteerde aanbieder ontvangen, dan blijft 
dat mogelijk. U vindt de wijkindeling en daarbij horende aanbieder in de 
bijlage bij deze brochure of op www.amstelveen.nl. Als u in aanmerking 
komt voor hulp bij het huishouden sturen wij een opdracht naar de 
zorgaanbieder. De zorgaanbieder neemt vervolgens contact met u op 
voor het maken van een afspraak. Onder bepaalde voorwaarden kunt u 
kiezen voor een persoonsgebonden budget (zie hoofdstuk 4, subkopje
‘Persoonsgebonden budget’), zodat u zelf hulp kunt inkopen. 

Kosten/eigen bijdrage
Voor deze voorziening bent u een eigen bijdrage verschuldigd, die 
wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratiekantoor 
(CAK). Zie verder onder hoofdstuk 4, subkopje ‘Eigen bijdrage’. 
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begeLeIdIng

Als u moeite heeft met het regelen van praktische zaken in uw dagelijks 
leven en u ziet (tijdelijk) geen oplossing voor uw problemen, dan kunt 
u hiervan melding doen bij het Amstelveenloket. Soms hebben mensen 
hulp nodig bij hun administratie, het plannen van activiteiten of bij de 
invulling van de dag. De consulent kijkt samen met u naar een passende 
oplossing. Er zal besproken worden wat uw netwerk voor u kan doen of 
wat instanties zoals Humanitas of Vita voor u kunnen betekenen.

Begeleiding is voor mensen die problemen ondervinden in hun zelfred-
zaamheid door psychosociale problematiek of door een somatische, 
psychische, verstandelijke of zintuiglijke handicap. De begeleiding 
bestaat uit activiteiten die de deelname aan het dagelijks leven bevor-
deren en structuur geven aan de dag. Het doel is het bevorderen of 
behouden van de zelfredzaamheid, het bieden van structuur en het ont-
lasten van mantelzorgers. Er zijn verschillende vormen van begeleiding: 
individuele begeleiding, dagstructurering (voorheen dagbesteding) en 
kortdurend verblijf.

zorgaanbieders
De gemeente Amstelveen heeft contact met meerdere zorgaanbieders 
voor begeleiding (zie de bijlage bij deze brochure of www.amstelveen.nl). 
U kunt zelf aangeven van welke zorgaanbieder u gebruik wilt maken of dit 
overlaten aan de gemeente. Onder bepaalde voorwaarden kunt u kiezen 
voor een persoonsgebonden budget (zie hoofdstuk 4, subkopje ‘Persoons-
gebonden budget’), zodat u zelf uw zorg kunt inkopen.

Kosten/eigen bijdrage
Voor deze voorziening bent u een eigen bijdrage verschuldigd, die 
wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratiekantoor 
(CAK). Zie verder onder hoofdstuk 4, subkopje ‘Eigen bijdrage’. 
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WOnIngaanPassIngen 

Als het voor u moeilijk wordt om zelfstandig te blijven wonen in uw 
huis vanwege een langdurige ziekte of een beperking en u ziet zelf geen 
oplossing, dan kunt u dit melden bij het Amstelveenloket. 

Tijdens een gesprek met een consulent wordt eerst gekeken wat u 
zelf kunt doen om uw woning veilig en geschikt te maken. Ook kijkt 
de consulent naar mogelijke belemmeringen in de toekomst. Vaak zijn 
belemmeringen te voorzien en kunt u daar nu al iets aan doen. Het 
kan zijn dat u geholpen bent met een aanpassing aan uw woning, zoals 
het verwijderen van drempels of het aanbrengen van een douchezitje. 
Grotere aanpassingen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van een traplift of 
de verbouwing van een badkamer. In sommige gevallen wordt met u 
afgewogen of verhuizen naar een meer geschikte woning tot de moge-
lijkheden behoort.
Als u in aanmerking komt voor een woonvoorziening, wordt een offerte 
aangevraagd bij een aannemer die de woningaanpassing gaat uitvoeren. 
De gemeente Amstelveen heeft een contract met verschillende partijen 
die woonvoorzieningen in natura verstrekken. Een voorziening in natura 
houdt in dat de gemeente de woonvoorziening of woningaanpassing 
aan u in bruikleen of eigendom verstrekt en de gemeente de rekening 
betaalt. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een  
persoonsgebonden budget. U ontvangt dan een bepaald bedrag, waar-
mee u een woonvoorziening of woningaanpassing naar eigen keuze 
koopt of huurt (zie hoofdstuk 4, subkopje ‘Persoonsgebonden budget’). 
U bent dan zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. 

Kosten/eigen bijdrage
Voor deze voorziening bent u een eigen bijdrage verschuldigd, die 
wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratiekantoor 
(CAK). Zie verder onder hoofdstuk 4, subkopje ‘Eigen bijdrage’. 
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VerVOersVOOrzIenIngen 

Een afspraak bij de kapper, familiebezoek of uit eten gaan. Voor mensen 
met een chronische ziekte of beperking kan vervoer een belemmering 
zijn om deel te nemen aan het dagelijks leven. Als u zelf of in uw net-
werk geen oplossing ziet voor uw vervoersprobleem, kunt u dit melden 
bij het Amstelveenloket. Na een gesprek met een consulent, kan een 
verzoek voor een vervoersvoorziening worden ingediend.

Collectieve vervoersvoorziening: regiovervoer 
Het regiovervoer is een vorm van collectief taxivervoer, dat u van deur 
tot deur brengt in de regio Amstelveen. Als u vertrekt van een gebouw 
met een centrale hoofdingang (bijvoorbeeld een flat, zorgcentrum of 
ziekenhuis), dan wordt u opgehaald bij de hoofdingang. Omdat het een 
collectief vervoerssysteem is, kan het voorkomen dat eerst een mede-
passagier wordt opgehaald of weggebracht. 

Regiovervoer is bedoeld voor inwoners van Amstelveen die:
• door een (lichamelijke) beperking geen gebruik kunnen maken van 

algemene vervoersmogelijkheden, zoals het openbaar vervoer en de 
boodschappenplusbus en/of eigen vervoer (tariefgroep A)

• 65 jaar zijn of ouder (tariefgroep B).

Voor beide groepen geldt dat u binnen het regiogebied van vijf zones 
kunt reizen (zie bijlage of de zonekaart op www.amstelveen.nl). In dit 
gebied kunt u van en naar elke bestemming reizen die u wenst. Voor 
klanten met een Wmo-indicatie bestaat de mogelijkheid om een bege-
leider mee te nemen. Het gaat daarbij om:
• medisch begeleider: als u niet in staat bent alleen te reizen, kunt u 

een indicatie aanvragen voor het meenemen van een medisch bege-
leider. Een medisch begeleider reist gratis mee. U kunt dan geen rit 
bestellen zonder deze begeleider.
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• Sociaal begeleider: een sociaal begeleider is iemand die u gezelschap 
houdt tijdens uw reis, maar u bent niet afhankelijk van deze persoon 
om te kunnen reizen. Voor deze sociaal begeleider (één volwassene of 
twee kinderen jonger dan 12 jaar per rit) moet u wel betalen (tarief-
groep C). Kinderen tot 4 jaar rijden gratis mee.

Als u een indicatie heeft voor het gebruik van het regiovervoer, ont-
vangt u een kaart met een eigen nummer. Dit nummer geeft u door 
als u een rit reserveert. Deze regiovervoerkaart is ook een betaalpas. 
Bij elke rit wordt uw kaart ingelezen en de ritprijs geregistreerd. De 
betaling van de eigen bijdrage (van uzelf en van een eventuele sociale 
begeleider) vindt achteraf plaats per automatische incasso. 

reserveren van een rit
Het regiovervoer rijdt tussen 8.00 en 24.00 uur. Een rit dient u mini-
maal één uur van tevoren te reserveren bij de taxicentrale:  
020 - 441 81 44. U wordt maximaal 15 minuten voor of na het afgespro-
ken tijdstip opgehaald. Door de wachttijden is het regiovervoer minder 
geschikt voor vervoer naar een medisch specialist of ziekenhuis. In 
sommige gevallen kunt u voor vervoer naar arts, specialist of zieken-
huis terecht bij de zorgverzekeraar. De eigen bijdrage voor zorgvervoer 
kan bij inwoners van Amstelveen met een minimuminkomen onder 
bepaalde voorwaarden worden vergoed door de bijzondere bijstand. 
Voor vervoer wat betreft woon-werkverkeer kunt u terecht bij het UWV. 
Het vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking voor buiten de 
regio (vanaf zone 6) wordt verzorgd door Valys.

Kosten/eigen bijdrage
De kosten van het regiovervoer zijn afhankelijk van de tariefgroep 
waarin u valt en het aantal zones dat u reist. Zie www.amstelveen.nl of 
de bijlage bij deze brochure.
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Individuele vervoersvoorzieningen
Als u slecht ter been bent en moeite heeft met het afleggen van korte 
afstanden, kan een aangepast individueel vervoermiddel, zoals een 
scootmobiel of een driewielfiets, uitkomst bieden. Zo kunt u toch 
zelfstandig deelnemen aan het dagelijks leven, uw sociale contacten 
onderhouden en boodschappen doen. 

Als u voor een vervoersvoorziening in aanmerking komt, kunt u voor 
bepaalde voorzieningen (bijvoorbeeld een scootmobiel of een driewiel-
fiets) kiezen uit een voorziening in natura of - onder voorwaarden - voor 
een persoonsgebonden budget. De gemeente Amstelveen heeft een 
contract met verschillende leveranciers, die de vervoersvoorziening in 
natura leveren. Met deze partijen heeft de gemeente afspraken ge-
maakt over de levertijd en reparaties. Een voorziening in natura houdt 
in dat de gemeente de voorziening aan u in bruikleen verstrekt en de 
gemeente de rekening betaalt. In sommige gevallen kunt u in aanmer-
king komen voor een persoonsgebonden budget. Dit houdt in dat u 
een bepaald bedrag ontvangt, waarmee u een vervoersvoorziening naar 
eigen keuze huurt of koopt. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het 
onderhoud. Zie hoofdstuk 4, subkopje ‘Persoonsgebonden budget’.

Kosten/eigen bijdrage
Voor deze individuele vervoersvoorzieningen geldt een eigen bijdrage 
tot maximaal de kostprijs van de voorziening. De eigen bijdrage wordt 
berekend en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). De 
kosten voor onderhoud en reparatie neemt de gemeente voor haar 
rekening. Meer informatie vindt u bij hoofdstuk 4, subkopje ‘Eigen 
bijdrage’. 
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rOLstOeLen

Als u niet kunt lopen of slecht ter been bent, kan een rolstoel noodza-
kelijk zijn. Zo kunt u zich zelfstandig verplaatsen en deelnemen aan het 
dagelijks leven. 

De gemeente verstrekt een rolstoel als u hierop voor langere tijd bent 
aangewezen. Naar aanleiding van het gesprek met de consulent kan 
het zijn dat u wordt verwezen naar een andere organisatie (bijvoorbeeld 
voor tijdelijke uitleen) of kan een verzoek voor een maatwerkvoorzie-
ning worden ingediend. Als u in aanmerking komt voor een handbe-
wogen of elektrische rolstoel, kunt u kiezen voor een verstrekking in 
natura of - onder voorwaarden - voor een persoonsgebonden budget 
(zie hoofdstuk 4, subkopje ‘Persoonsgebonden budget’). De gemeente 
Amstelveen heeft een contract met verschillende leveranciers die de 
rolstoel in natura leveren. Met deze partijen heeft de gemeente afspra-
ken gemaakt over de levertijd en reparaties. Een voorziening in natura 
houdt in dat de gemeente de voorziening aan u in bruikleen verstrekt 
en de gemeente de rekening betaalt. In sommige gevallen kunt u in aan-
merking komen voor een persoonsgebonden budget. Dit houdt in dat u 
een bepaald bedrag ontvangt, waarmee u een rolstoel naar eigen keuze 
huurt of koopt. U bent dan zelf verantwoordelijk voor onderhoud. 

Kosten/eigen bijdrage
Een rolstoel wordt in bruikleen verstrekt. Voor een rolstoel wordt géén 
eigen bijdrage gevraagd. Ook de kosten voor onderhoud en reparatie 
neemt de gemeente voor haar rekening. 
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2. Parkeerfaciliteiten voor 
mensen met een handicap
Met de auto boodschappen doen, naar de bioscoop of bij 
iemand op bezoek gaan. Dat kan voor mensen met een 
lichamelijke beperking erg lastig zijn. Het parkeerbeleid 
van de gemeente is erop gericht de mobiliteit van mensen 
met een handicap te vergroten, onder andere door het 
verstrekken van gehandicaptenparkeerkaarten en de aanleg 
van gehandicaptenparkeerplaatsen. 

geHandICaPtenParKeerKaart (gPK)

Heeft u een handicap en kunt u zelf autorijden? Of wilt u als gehandi-
capte passagier gebruik maken van parkeerfaciliteiten? Dan kunt u een 
Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen bij de gemeen-
te. Met uw GPK kunt u parkeren op alle openbare gehandicaptenpar-
keerplaatsen in lidstaten van de Europese Unie en een aantal andere 
Europese landen. 
Er zijn drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

bestuurderskaart: voor bestuurders van een motorvoertuig. 
U komt hiervoor in aanmerking als u: 
•  langer dan zes maanden aantoonbaar moeite heeft met lopen
•  met een loophulpmiddel (zoals een rollator, stok of prothese) niet in 

staat bent om een afstand van 100 meter in één stuk af te leggen
• een rijbewijs heeft. 
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Passagierskaart: voor een passagier van een motorvoertuig. U komt 
hiervoor in aanmerking als u:
•  langer dan zes maanden aantoonbaar moeite heeft met lopen
•  met een loophulpmiddel (zoals een rollator, stok of prothese) niet in 

staat bent om een afstand van 100 meter in één stuk af te leggen
• voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de 

hulp van de bestuurder die u vervoert
• als u een andere ernstige en langdurige beperking heeft.

Instellingenkaart: deze gehandicaptenparkeerkaart is bedoeld voor 
het vervoer van mensen met een handicap die in een instelling verblij-
ven. De kaart is gebonden aan het kenteken van het voertuig dat op 
naam staat van de instelling. 
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Om te beoordelen of u aan de voorwaarden voldoet voor een GPK heeft 
de gemeente medische gegevens nodig. Daaruit moet blijken dat uw 
handicap progressief of permanent is. Hebben wij nog geen medische 
indicatie van u dan vragen wij een medisch advies aan bij een keurings-
instantie. U ontvangt hiervoor een oproep.
Aan deze keuring zijn kosten verbonden. U moet deze ook betalen als 
blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een GPK. Als bij de gemeente 
voldoende medische gegevens van u bekend zijn, vindt een intern on-
derzoek plaats. Ook hieraan zijn kosten verbonden. U ontvangt hiervoor 
een acceptgirokaart.

Een GPK is maximaal 5 jaar geldig. Als de GPK verloopt, wordt niet 
automatisch een nieuwe verstrekt. U moet altijd een nieuwe aanvraag 
indienen en er vindt een nieuwe (medische) beoordeling plaats waarbij 
de gemeente bepaalt of u opnieuw moet worden gekeurd. Voor een 
GPK moet u een aanvraagformulier invullen en een pasfoto inleveren. 
Op de achterzijde van de pasfoto schrijft u uw naam en geboortedatum.

Met uw GPK kunt u in Amstelveen parkeren op:
•  alle openbare gehandicaptenparkeerplaatsen (gratis en voor onbe-

perkte tijd, alleen in het Stadshart geldt een maximale parkeertijd van 
vier uur met blauwe parkeerschijf)

•  parkeerplaatsen in blauwe zones (voor onbeperkte tijd, blauwe par-
keerschijf niet nodig).

 
Als u in een vergunningengebied woont, heeft u net als alle andere be-
woners een bewonersvergunning nodig. Voor het parkeren op betaalde 
parkeerplekken zie onder ‘Gehandicaptenparkeervergunning’.

Verlies of diefstal
Bent u de parkeerkaart kwijt of is deze gestolen, dan moet u aangifte 
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doen bij de politie. U moet het kaartnummer, de einddatum van de 
kaart en soort kaart (bestuurders- of passagierskaart) doorgeven. Deze 
gegevens kunt u opvragen bij het Amstelveenloket. Soms volstaat een 
ondertekende verklaring bij vermissing van een GPK.
U kunt bij de gemeente een duplicaatkaart aanvragen. Hiervoor is het 
proces-verbaal nodig en een pasfoto (op de achterzijde uw naam en 
geboortedatum plaatsen). 

Kosten/eigen bijdrage
Aan de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn kosten 
verbonden, zowel voor de GPK als voor de medische keuring of interne 
beoordeling. Zie www.amstelveen.nl of de bijlage bij deze brochure voor 
de actuele tarieven. Als u een Amstelveenpas heeft, hoeft u de kosten 
van de medische keuring niet te betalen.

geHandICaPtenParKeerVergunnIng

Met een digitale gehandicaptenparkeervergunning kunt u onbeperkt en 
gratis parkeren in heel Amstelveen, dus ook op betaalde parkeerplaat-
sen en in gebieden voor vergunninghouders. In parkeergarages of op 
andere private parkeerterreinen moet u wel betalen. U kunt deze ver-
gunning aanvragen, als u in het bezit bent van een geldige gehandicap-
tenparkeerkaart (GPK). De vergunning is tegen betaling aan te vragen 
en maximaal één jaar geldig. Zie www.amstelveen.nl voor de actuele 
tarieven. Een gehandicaptenparkeervergunning vraagt u aan in het 
raadhuis (loket Bouwen & Vergunningen) of op www.amstelveen.nl. Bij 
de aanvraag moet u uw geldige gehandicaptenparkeerkaart meenemen. 
De parkeervergunning wordt digitaal of direct aan het loket Bouwen & 
Vergunningen verstrekt.
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geHandICaPtenParKeerPLaats (gPP)

Bent u gehandicapt en heeft u een auto? Kunt u uw auto niet parkeren 
op eigen grond? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen 
dichtbij uw huis. Bij de parkeerplaats plaatst de gemeente een bord met 
het kenteken van uw auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig. 

U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats als u:
• een aantoonbare loopbeperking heeft die blijvend van aard is
• met een loophulpmiddel (zoals een rollator, stok of prothese) niet in 

staat bent om een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk af te 
leggen

• niet beschikt over een eigen parkeergelegenheid zoals een oprit, car-
port of garage

• in het bezit bent van een auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig.

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenpar-
keerplaats (GPP) heeft de gemeente uw medische gegevens nodig, 
waaruit blijkt dat uw handicap progressief of permanent is. Hebben wij 
nog geen medische indicatie van u, dan vragen wij een medisch advies 
aan bij een keuringsinstantie. U ontvangt hiervoor een oproep. Aan 
deze keuring zijn kosten verbonden. U moet deze kosten ook betalen 
als blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een GPP. U ontvangt hier-
voor een acceptgirokaart.

Als blijkt dat u medisch gezien in aanmerking komt voor een GPP, vindt 
er nog een verkeerstechnisch onderzoek plaats. Er wordt gekeken naar 
de parkeersituatie om te bepalen of het mogelijk is om de gewenste 
parkeerplaats tot GPP te benoemen. Na het verkeerstechnisch onder-
zoek wordt een verkeersbesluit gemaakt, dat wordt gepubliceerd in de 
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Staatscourant. Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, 
hebben zes weken de tijd om bezwaar in te dienen.

Bij het aanvragen van een GPP moet u een aanvraagformulier invullen 
en een kopie van het kenteken deel II overhandigen (of een kopie van 
uw leasecontract). Als u in aanmerking komt voor een GPP, ontvangt 
u na de keuring en het verkeerstechnisch onderzoek een bericht met 
daarbij een acceptgirokaart voor de aanlegplaats van de GPP door de 
gemeente.

Kosten/eigen bijdrage
Aan de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats zijn kosten verbon-
den, zowel voor de keuring als voor de aanleg. Zie www.amstelveen.nl 
of de bijlage bij deze brochure.
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3. Leerlingenvervoer
Als ouder of verzorger van een leerling in het speciaal basis- 
of voortgezet onderwijs of van een gehandicapte leerling 
van een school voor basis- of voortgezet onderwijs, kunt u 
onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor 
een vergoeding van de vervoerskosten van en naar school. 

U kunt leerlingenvervoer aanvragen als:
• de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor speciaal basisonderwijs 

meer dan vier kilometer van uw huis ligt
• de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor speciaal onderwijs of 

bijzonder onderwijs meer dan zes kilometer van uw huis ligt.

Het afstandscriterium vervalt als er sprake van een handicap.

De vergoeding van leerlingenvervoer kan bestaan uit een vergoeding 
van het openbaar vervoer, een vergoeding van autokosten (meestal 
gelijk aan de kosten openbaar vervoer) of aangepast vervoer per busje.
Voor welke vorm van leerlingenvervoer u in aanmerking komt, is
afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Kosten/eigen bijdrage
Voor het leerlingenvervoer kan een eigen bijdrage worden gevraagd. 
Deze is afhankelijk van het inkomen.
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4. Overige informatie

PersOOnsgebOnden budget (Pgb)

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg of hulp nodig heeft in 
de vorm van een maatwerkvoorziening, kunt u onder voorwaarden in 
aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Daar-
mee kunt u zelf zorg, hulp of een voorziening inkopen. U moet dan wel 
kunnen onderbouwen waarom een voorziening of hulp ‘in natura’ niet 
past bij uw situatie. De gemeente zal de kwaliteit van de ingekochte 
hulp of voorziening controleren. Een pgb kan worden geweigerd door 
de gemeente.

Hulp bij het huishouden en begeleiding
De hoogte van het pgb is afhankelijk van het aantal uur hulp dat is vast-
gesteld door de indicatieadviseur (dit is de indicatie). Het pgb wordt 
overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB); het budget van 
uw pgb wordt beheerd door de SVB. Facturen van uw hulp- of zorgver-
lener moet u ondertekenen en opsturen naar de SVB. De SVB betaalt 
deze facturen uit aan uw hulpverlener. Dit heet het trekkingsrecht. 
Als pgb-houder moet u een account aanmaken op de website van de 
SVB. Een voorwaarde is dat u een zorgovereenkomst moet afsluiten 
met uw hulpverlener(s), die u moet sturen naar de SVB. De gemeente 
controleert de zorgovereenkomsten. U kunt het pgb alleen gebruiken 
voor het inkopen van verantwoorde hulp of begeleiding. U kunt het pgb 
niet gebruiken voor bemiddelings-, administratie- en reiskosten of een 
feestdagenuitkering. Ook is er geen vrij besteedbaar bedrag. De SVB 
biedt een aantal gratis diensten aan. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken 
van de salarisadministratie van de SVB. Ook heeft de SVB een aanspra-
kelijkheidsverzekering afgesloten, waarvan u gebruik kunt maken als uw 
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eigen verzekering de schade die door uw hulp/medewerker is veroor-
zaakt, niet dekt. Bij de SVB is ook budget beschikbaar voor het geval uw 
hulp/medewerker ziek wordt en u iemand anders wilt inschakelen. Meer 
informatie kunt u vinden op www.svb.nl/pgb. U vindt hier ook voorbeel-
den van zorgovereenkomsten.

Woonvoorziening
De indicatieadviseur selecteert de goedkoopste voorziening. Hiervan 
wordt een offerte gemaakt. Dit bedrag wordt maximaal toegekend voor 
de realisatie van de woonvoorziening(en). U bent zelf verantwoorde-
lijk voor de uitvoering van de aanpassingen. De aanpassingen moeten 
voldoen aan het programma van eisen zoals in de beschikking staat. Het 
pgb wordt uitgekeerd na het indienen van de (pro forma-)nota en als 
blijkt dat alle aanpassingen zijn uitgevoerd volgens het programma van 
eisen.
De woonvoorziening wordt uw eigendom en u bent zelf verantwoorde-
lijk voor het onderhoud ervan. Bij elektrische voorzieningen (zoals een 
traplift) wordt ook een pgb verstrekt voor onderhoud/reparatie.

rolstoel/ vervoersvoorziening
De indicatieadviseur stelt de indicatie vast en selecteert de goedkoop-
ste voorziening. Hiervan wordt een offerte gemaakt. Dit bedrag wordt 
maximaal toegekend voor het inkopen van (één van) deze voorzienin-
gen. Een pgb wordt verstrekt voor de aanschaf, het onderhoud, even-
tuele reparaties en de verzekering. Voor een rolstoel en de meeste ver-
voersvoorzieningen geldt een afschrijvingstermijn van zeven jaar. Een 
voorziening die is aangeschaft met een pgb, moet dus net als de bruik-
leenvoorzieningen zeven jaar meegaan. U dient zich ook te houden aan 
dezelfde gebruikersvoorwaarden als klanten met een bruikleenvoorzie-
ning. Het pgb wordt uitgekeerd na het indienen van de (pro forma-)nota 
(van aanschaf, afsluiting onderhoudscontract en verzekering) en als 
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blijkt dat de aangeschafte voorziening voldoet aan het programma van 
eisen, zoals in de beschikking staat. De rolstoel of vervoersvoorziening 
blijft eigendom van de gemeente. 

eIgen bIjdrage

Als u gebruik maakt van een Wmo-voorziening, betaalt u in de meeste 
gevallen een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt berekend en 
geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). De eigen bijdrage 
is afhankelijk van uw gezinssamenstelling, leeftijd, vermogen en (geza-
menlijk) inkomen én de kosten van de voorziening en/of ondersteuning. 
Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Het CAK maakt daarbij 
gebruik van de inkomensgegevens van de Belastingdienst van twee 
jaar voor de verstrekking van de voorziening. Als u een hoog inkomen 
heeft en naar verhouding dus een hoge maximale periodebijdrage moet 
betalen, kan het voorkomen dat u de voorziening en zorg volledig zelf 
betaalt. U betaalt echter nooit meer dan de kosten voor de verstrekte 
voorziening en/of zorg. U kunt een proefberekening van uw eigen bij-
drage maken op de website van het CAK (www.hetcak.nl).
De kostprijs van deze ondersteuning of voorziening wordt doorgegeven 
aan het CAK. Tijdens het gesprek met de consulent of indicatieadviseur 
worden de eigen bijdrage en de kostprijs van de Wmo-voorzieningen 
besproken.
Voor hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, dagstructurering 
(dagbesteding) of de vervoersvoorzieningen die u in bruikleen krijgt, 
zoals een scootmobiel, betaalt u een eigen bijdrage voor de periodes dat 
u er gebruik van maakt. 
Voor een aanpassing van uw woning (bijvoorbeeld een douchezitje of 
een traplift) betaalt u een eigen bijdrage over 39 periodes. Een peri-
ode telt vier weken. 39 periodes komt overeen met drie jaar lang een 
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periodebijdrage. Dit geldt ook voor aanpassingen aan uw woning ten 
behoeve van uw minderjarige kind(eren). Zowel bij zorg in natura als bij 
een pgb betaalt u een eigen bijdrage.
Bij overlijden of verhuizing naar een andere gemeente stopt de eigen 
bijdrage. Voor een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage. Dit geldt ook 
voor hulpmiddelen voor kinderen en niet nagelvaste woonvoorzienin-
gen voor kinderen.

IndIenen Van een aanVraag

Voor vragen over wonen, welzijn, zorg, werk, inkomen, schuldhulpver-
lening en jeugdhulp kunt u terecht bij het Amstelveenloket. Dit kan 
telefonisch (020-5404911) of aan de balie in het Raadhuis. U kunt ook 
het meldingsformulier Wmo downloaden van de website en opsturen 
naar de gemeente. Een aanvraagformulier voor een gehandicaptenpar-
keerkaart en –plaats en voor leerlingenvervoer kunt u ook opvragen bij 
het Amstelveenloket of downloaden van de website.

Als u contact heeft met het Amstelveenloket, dan zal de consulent eerst 
proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw persoonlijke 
situatie. De consulent vraagt u actief mee te denken over oplossingen 
voor uw probleem. Ook bekijkt hij of zij samen met u wat uw familie, 
buren en bekenden kunnen betekenen bij de oplossing van uw pro-
bleem. Vervolgens geeft de consulent aan welke ondersteuning de 
gemeente kan bieden en bij welke instantie(s) u terecht kunt voor een 
voorziening die het beste past bij uw persoonlijke situatie. De gemeen-
te doet hierbij een beroep op uw eigen kracht en verantwoordelijkheid.
Naar aanleiding van het eerste gesprek in het Amstelveenloket kan een 
verzoek worden ingediend voor een maatwerkvoorziening. Een indica-
tieadviseur van de gemeente neemt binnen twee weken contact met 
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u op voor de beoordeling van uw aanvraag. Daarbij kan een medisch 
advies nodig zijn. Na beoordeling van uw verzoek volgt (binnen acht 
weken) een beschikking (besluit).

bezWaar IndIenen 

Op een aanvraag voor een maatwerkvoorziening volgt een beschikking. 
Daarin staat of uw aanvraag is toegekend of afgewezen. Als u het niet 
eens bent met deze beschikking, kunt u binnen zes weken een bezwaar-
schrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar: Gemeente 
Amstelveen, College van burgemeester en wethouders, Postbus 4,  
1180 BA Amstelveen, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken. In het bezwaar-
schrift zet u: uw naam en adres, de datum, waarom u het niet eens bent 
met de beschikking, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en 
het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Daarnaast 
stuurt u een kopie van deze beschikking mee. U kunt ook digitaal 
bezwaar maken via www.amstelveen.nl/bezwaarschrift. U heeft dan wel 
een DigiD nodig. 

KLaCHt (Of COMPLIMent) IndIenen 

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening of ondersteuning bij 
welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening of jeugdhulp, dan 
kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Gaat uw klacht over de 
geboden hulp of zorg? Bespreek dit dan eerst met uw zorgaanbieder of 
leverancier. Komt u gezamenlijk niet tot een oplossing of bent u niet 
tevreden over de dienstverlening van de medewerkers van het  
Amstelveenloket, dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencoör-
dinator van de gemeente. Een klacht indienen kan op verschillende 
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manieren. Kijk op www.amstelveen.nl en zoek op ‘klacht’. U kunt het 
klachten- en complimentenformulier ook ophalen of aanvragen bij het 
Amstelveenloket. 

5. Overige adressen 

OnafHanKeLIjKe CLIëntOndersteunIng

Alle inwoners van Amstelveen hebben wettelijk recht op gratis en onaf-
hankelijke cliëntondersteuning. Cliëntondersteuners kunnen u helpen 
om uw hulpvraag duidelijker te krijgen, de juiste keuzes te maken en 
verschillende hulpsoorten op elkaar af te stemmen. U kunt gebruik 
maken van cliëntondersteuning voor al uw vragen aan de gemeente 
op het gebied van zorg & ondersteuning (Wmo), jeugdhulp en werk & 
inkomensondersteuning. Cliëntondersteuning zorgt ervoor dat u er niet 
alleen voor staat in het woud van regelingen en zorgaanbieders. Deze 
vorm van ondersteuning duurt in principe kort en is afhankelijk van 
de hulpvragen die u heeft. U kunt meerdere keren gebruik maken van 
cliëntondersteuning. In Amstelveen wordt cliëntondersteuning ver-
zorgd door MEE Amstel en Zaan. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Amstelveenloket of direct contact opnemen met MEE 
Amstel en Zaan via telefoonnummer: (020) 512 72 72.

ManteLzOrg & Meer 

Zorgt u intensief voor een naaste met een chronische ziekte of een  
beperking? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorg & Meer biedt u prak-
tische en emotionele ondersteuning, respijtzorg, cursussen, gespreks-
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groepen en mantelzorg- en ontmoetingscafés. Want als u langere tijd 
intensief zorgt voor een naaste, kunt u zelf ook wel eens ondersteuning 
gebruiken. Mantelzorgers krijgen informatie over het ziektebeeld en 
handvatten hoe om te gaan met de situatie. Ook ontmoet u andere 
mantelzorgers die hetzelfde meemaken. Voor meer informatie:  
www.mantelzorgenmeer.nl of bel (020) 333 53 53. Ook kunt u  
bij het Amstelveenloket terecht voor meer informatie. 

zOrg- en HuLPOrganIsatIes 
 (VIa jaLP aMsteLVeen)

Bent u op zoek naar bijvoorbeeld een particuliere hulp in de huis- 
houding,  informatie van verschillende welzijnsinstellingen zoals  
Vita, een ergotherapeut of informatie over autisme, kijk dan op  
Jalp Amstelveen (http://amstelveen.jalp.nl) Typ uw zoekterm in de  
zoekbalk en u ontvangt informatie over het onderwerp en over  
organisaties in en rond Amstelveen die u verder kunnen helpen. Wilt u 
weten met welke instellingen de gemeente Amstelveen samenwerkt? 
Kijk dan op www.amstelveen.nl onder ‘Amstelveenloket’.
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bezoekadres
Raadhuis Amstelveen
Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR Amstelveen

Postadres 
Postbus 4 
1180 BA Amstelveen

Openingstijden
U kunt langskomen bij het Amstelveenloket 
op de volgende tijden: 
Maandag  8.30 - 15.30 uur
Dinsdag 8.30 - 15.30 uur
Woensdag 8.30 - 15.30 uur
Donderdag  8.30 - 16.30 uur
Vrijdag  8.30 - 12.30 uur

telefoon
Telefonisch is het Amstelveenloket 
bereikbaar van maandag tot en met  
donderdag  van  8.30 tot 17.00 uur en  
op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 
Telefoon  (020) 540 49 11

e-mail
U kunt een e-mail sturen naar:  
amstelveenloket@amstelveen.nl.

Website
Ga naar www.amstelveen.nl  
en klik op ‘Amstelveenloket’.

uitgave
Gemeente Amstelveen, juni 2016. 

U kunt geen rechten ontlenen aan de  
inhoud van deze folder. 

InfOrMatIe OVer de  
WMO-VOOrzIenIngen
bIj Het aMsteLVeenLOKet


