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Schriftelijke raadsvragen van H. Veltman, fractie VVD Ede, ingevolge artikel 43 van het 

Reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.  

 

Binnengekomen d.d. 18 april 2017 

 

Onderwerp : Onderscheid tussen woningbezit en huur bij woningaanpassing. Bejegening bij 

woningaanpassing. 

 

Om met een beperking of handicap langer thuis te kunnen blijven wonen, kunnen onze inwoners bij de 

gemeente een woningaanpassing vragen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) maakt dit 

mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het verwijderen van drempels, het aanpassen van de 

badkamer of het plaatsen van een traplift.  

 

Begin april maakte ik kennis met een gezin dat alles op alles zet om hun ernstig meervoudig 

gehandicapt zoontje van 4,5 jaar thuis te kunnen laten opgroeien. In 2014 vroeg het gezin een 

gesprek aan met de gemeente om te bespreken hoe ze hun woning met hulp van de gemeente 

konden aanpassen om hun kindje thuis te kunnen houden. In een leven waarin alles voor dit gezin op 

zijn kop stond (en nog staat), een leven dat volgepland is met ziekenhuisbezoeken, revalidatie en 

fysiotherapie, was het aanvragen van dit gesprek een zware opgave en weer een drempel om over te 

stappen en verder te kunnen. Het gesprek kwam er en verliep – op zijn zachtst gezegd - stroef.  

 

Het gezin kreeg van de ambtenaren die hen bezocht te horen: 

- ‘U heeft een eigen woning en geen sociale huurwoning. Dat betekent dat wij u niet gaan helpen.’ 

- ‘Schrijf je maar in bij Woonstede, dat kost maar een tientje’.  

- ‘U moet uw kind gewoon uit huis plaatsen. Dat is veel gemakkelijker.’ 

 

De VVD Ede is van mening dat er geen enkel onderscheid mag worden gemaakt tussen de situatie 

dat iemand hulp aanvraagt en een eigen woning bewoont of de situatie dat iemand hulp aanvraagt en 

een huurwoning bewoont. Het beleid van de gemeente is ook dat hierin geen onderscheid wordt 

gemaakt. Iedereen die de gemeente vraagt om hulp in het kader van de WMO, krijgt een 

maatwerkgesprek. De strekking van het gesprek met dit gezin was al snel duidelijk: u heeft geen 

sociale huurwoning en daarmee was de kous verder af. De VVD Ede vindt dit onbegrijpelijk. 

  

Emotioneel was dit voor het gezin een klap in het gezicht. Ook omdat de bejegening te wensen over 

liet. De hulpvraag was noodzakelijk maar niet eenvoudig voor dit gezin: met het besef dat zij 

afhankelijk werden van anderen,  stelden zij zich kwetsbaar op en gingen in gesprek over de voor hun 

zo moeilijke thuissituatie. Je verwacht dat de persoon die tegenover je zit een bepaalde empathie 

bezit en het gesprek op een menselijke manier kan voeren. Maar de botheid van de uitspraken zorgde 

voor veel verdriet.  

 

Het betreffende gezin is inmiddels noodgedwongen verhuisd uit hun huis met restschuld naar een huis 

dat iets beter geschikt is. De extra schuld hakt erin, heeft grote consequenties voor het gezin.  

 

Ook nu zijn verdere woningaanpassingen gewenst en opnieuw dient zich de vraag aan of dit mogelijk 

is met hulp van de gemeente. Het gezin heeft op dit moment echter moeite om de stap te zetten om 

het gesprek weer aan te gaan en heeft dit nog in beraad.  

 

De VVD Ede begrijpt dat iedere aanvraag voor woningaanpassing goed beoordeeld moet worden. Het 

gaat tenslotte om gemeenschapsgeld. De gemeente moet bijvoorbeeld afwegen of de investeringen 

zin hebben op de langere termijn. De gemeente moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat er geen 

woningaanpassingen worden uitgevoerd die op verkapte wijze een verbouwing financieren die geen of 

minder verband houdt met de noodzakelijke hulpvraag.  



Iedere situatie is anders en moet specifiek beoordeeld worden. Maar het verhaal van dit gezin heeft 

de VVD Ede ten zeerste verbaasd. Daarom onze onderstaande vragen: 

 

1. Iedereen – of je nu in een koop- of huurhuis woont – zou als sprake is van een noodzakelijke 

hulpvraag in gesprek moet kunnen met de gemeente over de mogelijkheden voor een 

woningaanpassing. Is het college het met de VVD Ede eens dat het onwenselijk is dat hiervoor 

het criterium wordt gehanteerd dat iemand met een noodzakelijke hulpvraag in een sociale 

huurwoning moet wonen? En is het college het met de VVD Ede eens dat het hanteren van dit 

criterium niet strookt met het beleid?  

2. Hoe is het mogelijk dat een ambtenaar een tegenovergestelde werkwijze hanteert dan is 

afgesproken?  

Hoe kan het gebeuren dat de betreffende ambtenaar de deur voor een gesprek over 

woningaanpassingen dicht doet omdat sprake is van een koopwoning?  

3. De VVD Ede vindt het belangrijk dat onze gemeente servicegericht is en dat ambtenaren op 

professionele wijze gesprekken voeren met onze inwoners. In het sociaal domein kunnen dit 

gesprekken zijn over moeilijke situaties en omstandigheden die emotioneel belastend zijn. De 

VVD Ede is ervan op de hoogte dat het op de agenda staat van het college dat ambtenaren 

hiertoe geëquipeerd moeten zijn en over de wenselijke vaardigheden beschikken. Hoe kan het 

college ervoor zorgen dat de geschetste situatie zich  in de toekomst niet meer voordoet?   

 

 

Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2017 

 

Ad1 

In zijn algemeenheid geldt dat hulpvragen op het terrein van de Wmo woonvoorzieningen altijd in 

behandeling genomen worden, ongeacht wat de huis-eigendomssituatie van deze burger is. Hierbij 

maakt de gemeente Ede geen enkel verschil tussen wonen in een huur- of koopwoning.  

De afdeling Wmo heeft sinds medio 2016 een goedlopend contact met het betreffende gezin. Al hun 

ondersteuningsvragen zijn via de Wmo-consulent in beeld. Ook specifieke vragen van dit gezin om te 

komen tot een duurzame oplossing worden via deze Wmo-consulent in behandeling genomen.  

 

Ad2 

Wanneer er een maatwerkgesprek wordt gevoerd over woonvoorzieningen bespreekt de Wmo-

consulent, samen met de (gemeentelijke) bouwkundige en de aanvrager, altijd alle mogelijke 

oplossingen. Eventueel aanpassingen in, rond en aan het huidige verblijf worden doorgenomen. Als 

dat geen reële optie is of lijkt te zijn, dan kan ook de optie om te verhuizen aan de orde komen.  

 

Ad3  

Het college deelt het standpunt dat de inzet van de gemeente gericht moet zijn op een adequate 

ondersteuning van de inwoners. Bij de werving, maar ook bij de training van medewerkers, vragen wij 

hier aandacht voor. Het item ‘bejegening’ krijgt daarom binnen Werk Participatie en Inkomen, veel 

aandacht. Zowel de Wmo-consulenten als de bouwkundige zijn in 2016 getraind d.m.v. een 

‘bejegeningsteamdag’. We beschouwen dit als een doorlopend ontwikkelpunt en daarom maakt 

bejegening sinds 2017 standaard onderdeel uit van het leerprogramma van het cluster van WPI.  

 


