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Voorstel 

 

1. Een eenmalig bedrag van maximaal € 15.000,- beschikbaar stellen aan woongroep Mozart als bijdrage 

in de aanschaf van een personenlift onder voorwaarde dat de kosten voor onderhoud/reparatie en 

vervanging voor rekening van de huurders/verhuurder komen. 

2. De eenmalige bijdrage dekken uit de reserve sociaal domein.   

 

Toelichting op het te nemen besluit 

 

Aanleiding 

Op 15 oktober 2019 is in de commissievergadering Sociaal Domein een subsidie aanvraag toegelicht van 

woongroep Mozart, een ouderinitiatief voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.  

De woongroep heeft aan de gemeente een financiële bijdrage gevraagd voor de aanschaf van een lift. 

Tijdens de bouw ca. 15 jaar geleden was hier namelijk geen budget meer voor beschikbaar. Destijds was 

dat ook niet strikt noodzakelijk, omdat er bij bewoners en familie nog geen sprake was van fysieke 

belemmeringen. Aan de raad is toegezegd de aanvraag van woongroep Mozart te bezien in samenhang 

met de aanvraag van een vergelijkbaar wooninitiatief Huizer-maatjes, waarin de gemeente gevraagd wordt 

om een bijdrage voor collectieve woningaanpassingen. Onlangs bleek dat het voor de Huizer-maatjes 

noodzakelijke meerwerk aanzienlijk hoger was dan was geraamd door de kostendeskundige. Daarom 

lopen er nog gesprekken tussen verhuurder (de Alliantie), huurders en aannemer en hebben we nog geen 

definitieve aanvraag voor een bijdrage ontvangen van de Huizer-maatjes. Om de afhandeling van woon-

groep Mozart  niet verder te vertragen, hebben we afhandeling van beide aanvragen toch losgekoppeld. 

Hieronder leest u waarom we adviseren om in te stemmen met het verzoek van woongroep Mozart.   

 

Argumentatie

Woongroep Mozart heeft aan de gemeente een garantstelling gevraagd van € 15.000,- als bijdrage voor 

het aanbrengen van een lift in het complex aan de Korenwolf in Huizen. Uit de aanvraag blijkt dat de 

kosten hiervoor worden geraamd op € 80.000,-. Het grootste deel van dit bedrag kan woongroep Mozart 

zelf bekostigen (toegezegde donaties). Momenteel is er echter nog een tekort. We adviseren om eenmalig 

een bedrag van maximaal € 15.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de reserve sociaal domein en de 

woongroep Mozart hiervan een voorschot van € 10.000,- te verstrekken. Aan de hand van wat er nog via 

fondsenwerving binnenkomt kan deze bijdrage aangevuld worden tot maximaal het gevraagde bedrag van 

€ 15.000,-.  
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Het belangrijkste argument om hiermee in te stemmen is dat één van de bewoners op de eerste 

verdieping slecht ter been is en eerdaags gebruik zal moeten maken van een (trap)lift om de verdieping te 

bereiken. Het bestuur van woongroep Mozart heeft vooruitlopend hierop onderzocht wat de mogelijkheden 

zijn voor een traplift; dit is immers normaal gesproken de goedkoopst adequate individuele maatwerk-

voorziening via de Wmo. Aanbreng hiervan blijkt bouwkundig echter lastig, doordat er nabij de trap geen 

dragende muur is, waar de traplift aan bevestigd kan worden. Hierdoor komen de kosten voor een traplift 

via de Wmo fors hoger te liggen dan de gemiddelde kosten hiervoor van pakweg € 4000,-. En anders dan 

inwoners uit Huizen die niet afhankelijk zijn van 24-uurszorg, kan een bewoner van woongroep Mozart bij 

toenemende fysieke beperkingen niet zondermeer verhuizen naar een andere woning in Huizen, die fysiek 

toegankelijk is. Er is daarom geen risico op precedentwerking. 

 

Daarnaast is er een aantal andere argumenten voor het nu al aanschaffen van een personenlift en het 

leveren van een financiële bijdrage hieraan. 

- Omdat mensen met een verstandelijke beperking vaak op relatief jonge leeftijd met verlies van 

mobiliteit te maken krijgen, verwachten we dat meerdere bewoners van woongroep Mozart in de 

toekomst gebruik moeten maken van een lift om de verdieping te bereiken.  

- Voor sommige bewoners en bezoekers is er naar verwachting (te) veel hulp nodig om een traplift te 

gebruiken. Een personenlift is qua snelheid en gebruiksgemak geschikter dan een traplift. 

- Eén van de bewoners op de begane grond maakt gebruik van een rolstoel, waardoor hij niet bij 

medebewoners op de verdieping op bezoek kan. 

- Sommige grootouders en vrienden van bewoners hebben mobiliteitsbeperkingen en kunnen daardoor 

niet of uiterst moeizaam op bezoek bij de bewoners op de verdieping.  

- Wanneer bewoners (op de verdieping) een been breken, kunnen ze geen gebruik maken van de 

woon/eetkamer(s) op de begane grond en kunnen daardoor gedurende het herstel nauwelijks sociale 

contacten met medebewoners hebben.  

- De meeste kosten worden door woongroep Mozart zelf bekostigd; aan de gemeente wordt alleen om 

een financiële garantstelling gevraagd van maximaal € 15.000,-. Dit is ook de eerste keer dat 

woongroep Mozart een beroep doet op de gemeente voor een financiële bijdrage (los van de 

ondersteuning voor de bewoners via de Wmo).  

 

Geheimhouding

Niet van toepassing. 

 

Alternatieven

Geen financiële bijdrage leveren, omdat het niet gaat om het toegankelijker maken van een openbare 

voorziening (paragraaf 2.2.2 collegeprogramma) en omdat het aanbrengen van een lift momenteel nog 

niet verplicht is als compensatie vanuit de Wmo voor een individuele inwoner om zo zelfstandig mogelijk te 

kunnen blijven wonen. Dit betekent echter alleen uitstel van het maken van kosten, terwijl nu bijdragen in 

de kosten voor een personenlift de genoemde knelpunten oplost en tegemoet komt aan de uitgangspunten 

van het college: het is een breed gedragen initiatief, het voorkomt toekomstige problemen en het is 

maatwerk, dat aansluit bij de behoeften van inwoners.  

 

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing.

 

Beslistermijn

Niet van toepassing. 

 

Financiële paragraaf

De kosten kunnen niet gedekt worden uit het budget woningaanpassingen aangezien een personenlift 

geen (individuele) maatwerkvoorziening is vanuit de Wmo. Voorgesteld wordt de bijdrage van maximaal  

€15.000,- te dekken uit de reserve sociaal domein. Deze reserve mag aangewend worden voor specifieke 

projecten. 
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Aan de woongroep Mozart zal een voorschot van € 10.000,- worden verstrekt. Definitieve afrekening volgt 

aan de hand van de opgave van woongroep Mozart omtrent de werkelijk ontvangen toezeggingen, 

fondsen en donaties voor de lift. 

 

 

Overige Raadsinformatie 

 

Bevoegdheid

De vaststelling en aanpassing van de begroting zijn bevoegdheden van de raad op grond van art.189 

Gemeentewet en de toekenning van een bijdrage is een bestuursbevoegdheid van de raad op grond van 

artikel 147 Gemeentewet. 

 

Collegeprogramma

1.6: inclusieve samenleving: maatwerk en ‘voorkomen is beter dan genezen’ 

1.9: wonen, wijken, buurten: breed gedragen initiatieven uit de samenleving ondersteunen 

2.1.2:  voortzetten maatwerk binnen het sociale domein en ervoor zorgen dat regels mensen volgen in 

plaats van andersom; 

 

Begroting

Niet van toepassing.

 

Eerdere besluiten

Niet van toepassing.

 

Voorgeschreven procedure

Niet van toepassing.

 

Kader- en beleidsnota’s

- Beleidsplan sociaal domein 2019-2022 (Speerpunt 7.2: Huizen toegankelijker maken). 

 

Evaluatie

Niet van toepassing.

 

Bijlagen

1. Stukken woongroep Mozart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies raadscommissie 

 

[in te vullen door raadsgriffier] 

Burgemeester en wethouders, 

  

  

  

  

De secretaris De burgemeester 


