BIJLAGE BIJ DE
BROCHURE EIGEN BIJDRAGEREGELING ’WIE BETAALT WAT’
BIJ PHILADELPHIA?

Samen wonen

HOE ZIT HET MET DE GEMEENSCHAPPELIJKE, WOON-GERELATEERDE
KOSTEN OP LOCATIES WAAR JE ZELF JE HUISVESTING REGELT?
(’Scheiden Wonen Zorg’)

Waarom deze brochure?
In deze brochure staat beschreven hoe de woon-gerelateerde kosten worden verrekend, wanneer
cliënten wonen op basis van ‘Scheiden Wonen Zorg’.
WAT WORDT BEDOELD MET ‘SCHEIDEN WONEN EN ZORG’?
De situatie waarin wonen en zorg gesplitst gefinancierd wordt. De cliënt betaalt zelf voor alle kosten die
met wonen te maken hebben via huur of koop.
De zorg wordt apart gefinancierd via de WLZ, Wmo/Jeugdwet, PGB en eventueel via eigen middelen.
In de praktijk kennen we een tweetal verschillende uitgangspunten:
1.	Locaties waar alle cliënten wonen op basis van ’Scheiden Wonen Zorg’ - de afspraken die speciaal voor
deze cliënten gelden staan in BLAUW
2. 	Locaties waar cliënten wonen op basis van ’Scheiden Wonen Zorg’, maar waar ook cliënten wonen die
hun verblijf volledig vanuit de WLZ afnemen - de afspraken die speciaal voor deze cliënten gelden
staan in ROZE
Uitgangspunten die voor beide groepen gelden staat gewoon in zwarte tekst.
Deze brochure geeft antwoord op vragen als: hoe zit het precies met de huurkosten en de kosten van
algemene ruimten (zoals huiskamer en tuin)? Op welke wijze worden de gezamenlijke kosten voor
bijvoorbeeld gas, water en licht, gemeentelijke belastingen en schoonmaak verrekend? En wat zijn
precies servicekosten?
Ook lees je in deze brochure meer informatie over onze uitgangspunten en de wijze waarop we kosten
verrekenen bij de verschillende financieringsvormen. Door hierover duidelijke afspraken te maken met
elkaar, voorkomen we discussies achteraf. Goed te weten: deze brochure is een aanvulling op de
brochure Eigen bijdrageregeling ’Wie betaalt wat?’ van Philadelphia.
In deze brochure is een toelichting op de verschillende financieringsvormen
opgenomen rondom verstrekkingen, eigen bijdrage enz.

Zoveel mogelijk zelf doen en regelen
Philadelphia faciliteert de praktische gevolgen die ontstaan
vanuit de keuze voor verschillende financieringsvormen. Het scheiden van
wonen en zorg heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen.
Deels door het beleid van de overheid en deels op vraag van cliënten.
Uitgangspunt hierbij is dat voor mensen met beperking passende zorg
beschikbaar is. En dat voor aanvullende zaken geldt dat dit zo
gewoon mogelijk wordt geregeld. Eigen regie en keuzevrijheid zijn
daarin een groot goed. Per locatie kunnen die uitgangspunten binnen
Philadelphia verschillen. Dat lichten we graag toe.
In de individuele afspraken of bij huiskameroverleggen maken
we afspraken met elkaar hoe we op een goede manier
samen kunnen wonen.
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Werkwijze
Philadelphia hanteert de volgende werkwijze voor woon-gerelateerde kosten, die in gezamenlijkheid
zijn geregeld.
1.	In het begin van het jaar ontvangt de cliënt een overzicht met een inschatting van alle woongerelateerde kosten via de locatiemanager.
2.	Iedere maand betaalt de cliënt een voorschot, via automatische incasso aan de financiële
administratie.
3.	In het eerste kwartaal volgend op het afgesloten jaar krijgt de cliënt een eindafrekening op basis van
de afspraken zoals beschreven in deze brochure.
WIE HEEFT TE MAKEN MET DEZE AFSPRAKEN?
Alle cliënten die gebruikmaken van de regeling Samen Wonen. Dit kan aan de orde zijn op een locatie
waar alle cliënten hun eigen woning huren, of op een locatie waar dat voor een deel van de cliënten geldt.

Hoe zit het precies met de financieringsvormen?
Binnen de zorg wordt ondersheid gemaakt tussen:
• Zorgfinanciering
• Huisvestingsfinanciering
In het onderstaande schema zie je welke keuzemogelijkheden je hebt en hoe de zorg- en huisvestings
financiering met elkaar verbonden zijn. Zoals je ziet is de wijze waarop de huisvesting wordt betaald,
afhankelijk van de zorgfinanciering die van toepassing is. Voor cliënten jonger dan 23 jaar die gaan huren
is afwijkende regelgeving van toepassing.
Kijk voor meer informatie op de website van www.belastingdienst.nl (verzoek bijzondere situatie huurtoeslag).

Je hebt een WLZ verblijfsindicatie (van het CIZ)
Er zijn 2 opties

Zorgzwaartepakket
(ZZP)
Er is maar 1 optie

Zorg in Natura

Persoons Gebonden Budget (PGB)

Er zijn 3 opties

Er is maar 1 optie

Volledig Pakket Thuis
(VPT)

Modulair Pakket Thuis
(MPT)

Er is maar 1 optie

Er is maar 1 optie

Scheiden Wonen Zorg*

Volledig Verblijf
= zorgfinanciering
De verstrekkingen bevatten verschillen (zie de
folder Eigen bijdrage regeling - Wie betaalt wat?)

= huisvestingsfinanciering

* Inclusief eventuele gemeentelijke financiering (WMO, Beschermd Wonen of Jeugdwet)
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TOELICHTING OP DE HUISVESTINGSFINANCIERING/GEVOLGEN VOOR DE EIGEN BIJDRAGE
• 	Volledig Verblijf: vrijwel alle woongerelateerde kosten worden vanuit de WLZ vergoed. Hierbij kun je
denken aan de huur, de kosten van energie, eten en drinken.
CAK eigen bijdrage: Zorg met Verblijf - Hoog
• 	Volledig Pakket Thuis: alle woongerelateerde kosten zijn voor eigen rekening, met uitzondering van
de schoonmaak van de individuele ruimte en eten en drinken.
CAK eigen Bijdrage Zorg met Verblijf - Laag VPT
•	Modulair pakket thuis en persoonsgebonden budget (verblijfsindicatie): Alle woongerelateerde
kosten zijn voor eigen rekening.
CAK eigen bijdrage: Zorg zonder Verblijf - Laag MPT of Laag PGB
Je kan via de website van het CAK - www.hetcak.nl een berekening maken van je eigen situatie.
Philadelphia heeft geen invloed op de hoogte van de eigen bijdrage en de wijze waarop deze wordt
berekend. Het CAK draagt de eigen bijdrages af aan de staatskas.
KOSTENSOORTEN
Afhankelijk van de keuze voor een huisvestingsfinanciering, worden de verschillende kostensoorten
vanuit de WLZ betaald of bij de cliënt in rekening gebracht. We maken onderscheid tussen drie
verschillende ostensoorten:
• Kosten voor algemene ruimten (zie pagina 5 en 6).
• Kosten voor individuele ruimten / eigen woning (zie pagina 7 en 8).
• Kosten voor eten en drinken en overige kosten (zie pagina 9).
Op de volgende pagina’s staat beschreven bij welke huisvestingsfinanciering welke kosten door wie
betaald worden.
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Algemene uitgangspunten
WELKE ALGEMENE UITGANGSPUNTEN HANTEERT PHILADELPHIA?
De volgende algemene uitgangspunten gelden tevens als advies aan de Verwantencommissie1:
1. 	De cliënt betaalt zoveel mogelijk zelf de kosten. Zijn de kosten individueel te oormerken? Dan worden
deze kosten ook individueel in rekening gebracht. Dit doen we zoveel mogelijk zonder tussenkomst
van Philadelphia of Verwantencommissie. Op het moment dat de cliënt en/of zijn netwerk niet in
staat zijn deze werkzaamheden te verrichten, dan verwijzen wij je graag naar naar een organisatie die
goed en betrouwbaar hierbij kan helpen: www.mijngeldenzo.nl
2. 	Als het noodzakelijk is dat Philadelphia de kosten voorschiet dan brengen we achteraf de werkelijke
kosten in rekening of het bedrag dat vooraf is afgesproken. Deze afspraak wordt gemaakt voordat de
zorg start.
3. 	Als de kosten niet op basis van werkelijk gebruik per individuele cliënt zijn te verrekenen dan worden
de kosten gelijk verdeeld over alle cliënten. Kosten worden dan dus hoofdelijk omgeslagen.
Kosten die Philadelphia maakt en doorberekent aan de cliënten, worden via het WebKasBankBoek in
rekening gebracht aan de verwantencommissie.

Volledig Scheiden Wonen Zorg
In locaties waar alle cliënten wonen op basis van Scheiden Wonen Zorg zijn alle woonkosten voor
eigen rekening, de afhandeling van de gemeenschappelijke woonkosten kan op verschillende
manieren worden georganiseerd. Er is een Verwantencommissie1 die dit coördineert waarbij een
tweetal opties zijn:
a) Verwantencommissie van de locatie voert zelfstandig de administratie.
b) Verwantencommissie besteedt de administratie uit aan een administratiekantoor.
Eventueel selecteert Philadelphia vooraf een aantal goede en betaalbare bureaus.

Combinaties volledig verblijf en scheiden wonen/zorg
In locaties waar cliënten wonen op basis van Volledig Verblijf en Scheiden Wonen Zorg, is de
financiële afhandeling conform de regeling Samen Wonen, tenzij in overleg hierop wordt afgeweken.
) Nader in te vullen rechtspersoon van Wettelijke vertegenwoordiging

1

- advertentie -

4

Te verrekenen kosten bij scheiden wonen en zorg
KOSTENCOMPONENTEN BINNEN EEN LOCATIE, TEN LASTE VAN DE CLIËNT
Gemeenschappelijke ruimten1

Individuele ruimte

Eten en drinken
en overige kosten

Gas, water en licht

Gas, water en licht

Eten en drinken

Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen

Wasverzorging eigen kleding

Waterschapsbelasting

Waterschapsbelasting

Inboedelverzekering

Investeringen, Onderhoud &
Vervanging van inventaris

Schoonmaak appartement en
tuinonderhoud - zie toelichting op
pagina 7

WA-verzekering

Investeringen, onderhoud &
Vervanging van huisvestingszaken en
aanpassingen

Binnen onderhoud eigen
appartement
Inrichting eigen appartement

TV, telefoon en internet

Schoonmaak

Tuinonderhoud

Tuinonderhoud
Schoonmaak en tuinonderhoud - zie
toelichting op pagina 7

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE(S) 1
Ten aanzien van de gemeenschappelijke ruimte adviseert Philadelphia het volgende:
•	Alle cliënten dragen evenveel bij aan de kosten voor de algemene ruimte. Het doet er niet toe of en
hoe vaak een cliënt van deze algemene ruimte gebruik maakt.
•	Beheer van de middelen, uitvoering van afspraken en eventuele afrekening vindt altijd plaats door
een verwantencommissie, waarvan bij voorkeur deze georganiseerd is in een eigen rechtspersoon.
Philadelphia kan hierin meedenken met betrokkenen wat het best passend is.
•	Op basis van de gemiddelde kosten voor het inrichten, onderhouden en in stand houden van de
algemene ruimte spreken de verwanten vooraf een vast bedrag af.
	De vaststelling van het maandelijks vastgesteld bedrag gebeurt op basis van een aantal uitgangs
punten: minimale uitrusting gemeenschappelijke woonruimte, afschrijvingstermijn materialen, en
rentepercentage van de investering. De uitgangspunten worden standaard toegevoegd bij het vast
te stellen bedrag.
•	Dit bedrag wordt maandelijks gereserveerd, in beheer van de Verwantencommissie. Hierover vindt
geen verrekening plaats, tenzij lokaal anders overeengekomen.
• Als een cliënt gedurende het jaar uit zorg gaat, vindt geen afrekening plaats.
•	Philadelphia heeft, vanuit haar rol als werkgever en zorgverlener, inspraak in het te kiezen materiaal
en vervangingstermijn op grond van de geldende veiligheidseisen en verplichtingen.
•	Als een woning leegstaat, heeft dit geen financiële gevolgen voor de andere cliënten.

De kosten van ruimtes die Philadelphia in gebruik heeft (zoals slaapwacht en kantoor) zijn voor rekening
van Philadelphia.

) Gemeenschappelijke ruimte betreft ook gangen en keuken

1
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Kostenverrekening algemene ruimte(s)
Binnen locaties waar alle cliënten wonen op basis van scheiden wonen en zorg zijn alle kosten voor
eigen rekening, met uitzondering van kantoorkosten en huur kantoor en/of de slaapwachtruimte.

Voor locaties waar cliënten wonen op basis van scheiden wonen zorg en volledig verblijf, geldt
onderstaande:

Wonen o.b.v.
• Volledig verblijf

Wonen o.b.v.
• Volledig Pakket Thuis
• Modulair Pakket Thuis
• Persoonsgebonden Budget

Gas, water en licht*

Kosten voor Philadelphia

Voorschot en afrekening
o.b.v. werkelijkheid

Gemeentelijke belastingen

Kosten voor Philadelphia

Voorschot en afrekening
o.b.v. werkelijkheid

Waterschapsbelasting

Kosten voor Philadelphia

Voorschot en afrekening
o.b.v. werkelijkheid

Onderhoud & vervanging van
inventaris

Kosten voor Philadelphia

Vast bedrag, geen verrekening

Schoonmaak, ramen wassen etc.*

Zie kopje Schoonmaak/
Tuinonderhoud hieronder

Zie kopje Schoonmaak/
Tuinonderhoud hieronder

Tuinonderhoud

Zie kopje Schoonmaak/
Tuinonderhoud hieronder

Zie kopje Schoonmaak/
Tuinonderhoud hieronder

Telefoon en internet

N.v.t.

N.v.t.

TV

Kosten voor Philadelphia

Kosten voor Philadelphia

Kantoorkosten

Kosten voor Philadelphia

Kosten voor Philadelphia

Huur kantoor en/of slaapwachtruimte

Kosten voor Philadelphia

Kosten voor Philadelphia

Inboedelverzekering (collectief gemeenschappelijke ruimtes)

Kosten voor Philadelphia

Kosten voor Philadelphia

* Deze kosten maken deel uit van de huurprijs. Dit zijn de servicekosten. Tot € 36,- per maand vallen deze kosten
onder de mogelijkheiden voor huurtoeslag. Zie ook hoofdstuk huurkosten eigen woning.
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Kostenoverzicht individuele ruimte/eigen woning
Binnen locaties waar alle cliënten wonen op basis van scheiden wonen en zorg zijn alle kosten voor
eigen rekening.

Voor locaties waar cliënten wonen op basis van scheiden wonen zorg en volledig verblijf, geldt
onderstaande:

Wonen o.b.v.
• Volledig verblijf

Wonen o.b.v.
• Volledig Pakket Thuis
• Modulair Pakket Thuis
• Persoonsgebonden Budget

Gas, water en licht

Kosten voor Philadelphia

Zoveel mogelijk direct naar cliënt.
Als er geen eigen meter is, dan betaalt
Philadelphia de kosten en verdeelt
deze gelijk over de cliënten, zonder
rekening te houden met woon
oppervlak of gebruik.

Gemeentelijke belastingen

Kosten voor Philadelphia

Zoveel mogelijk direct naar cliënt

Waterschapsbelasting

Kosten voor Philadelphia

Zoveel mogelijk direct naar cliënt

Schoonmaak woonruimte
(appartement en algemene ruimte)

Zie hieronder

Zie hieronder

Schoonmaak en Tuinonderhoud
Uitgangspunt: cliënten maken zoveel mogelijk zelf de algemene ruimte schoon en houden zoveel
mogelijk zelf de tuin bij. Als cliënten dit niet kunnen, gelden de volgende aanspraken:
Binnen locaties waar alle cliënten op basis van scheiden wonen en zorg wonen zijn de kosten voor
schoonmaak uit het budget voor MPT, VPT of PGB (verblijf) gefinancierd.
Hoe dit wordt georganiseerd wordt in onderling overleg op locatie afgesproken. Het tuinonderhoud
is voor eigen rekening.

Voor locaties waar cliënten wonen op basis van scheiden wonen zorg en volledig verblijf:
•	
Bij Volledig Verblijf: Philadelphia regelt en betaalt de schoonmaak en het tuinonderhoud.
Soms vragen we de schoonmaak anders te organiseren. Bijvoorbeeld als het een leer- of werkdoel is of met de inzet van een vrijwilliger.
•	Bij Scheiden Wonen Zorg: Binnen locaties waar cliënten op basis van scheiden wonen en zorg
wonen zijn de kosten voor schoonmaak uit het budget voor MPT, VPT of PGB (verblijf)
gefinancierd. Hoe dit wordt georganiseerd wordt in onderling overleg op locatie afgesproken.
Over het tuinonderhoud worden in lokaal overleg afspraken gemaakt.
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Huurkosten individuele ruimte / eigen woning
VOOR WIE IS DIT HOOFDSTUK VAN BELANG?
Onderstaande geldt alleen voor cliënten die wonen in een pand van Philadelphia of waarvan
Philadelphia hoofdhuurder is. De cliënten wonen op basis van Scheiden Wonen Zorg.
Bij cliënten die rechtstreeks huren van bijvoorbeeld een woningcorporatie, brengt Philadelphia geen
huurkosten in rekening.
BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNTEN
•	De huurovereenkomst staat altijd op naam van de cliënt. Hierdoor kan de cliënt gebruikmaken van
huurtoeslag.
•	De huurovereenkomst wordt ondertekend door de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
•	De huurkosten worden maandelijks gefactureerd op de 1e van de maand, bij voorkeur via
automatische incasso.
• De huurprijs wordt jaarlijks in overeenstemming met de wet geïndexeerd en gewijzigd.
• Bij een huurovereenkomst vraagt Philadelphia een waarborgsom van € 150,- aan de cliënt.
AANVRAGEN HUURTOESLAG
De meeste cliënten kunnen gebruikmaken van de huurtoeslag. Hierover kan Philadelphia je adviseren.
Mail hiervoor het team Huur en Verhuur: huur@philadelphia.nl. Voor de daadwerkelijke aanvraag verwijzen
wij je naar de Belastingdienst. Er gelden wel voorwaarden, bijvoorbeeld op het gebied van inkomen en
vermogen. Bij de huurovereenkomst die de cliënt krijgt, zit ook een aanvraag- of wijzigingsformulier
huurtoeslag. Kijk voor de voorwaarden en het berekenen van de huurtoeslag op www.toeslagen.nl.
SERVICEKOSTEN
Een aantal kosten voor het gebruik van de algemene ruimte is onderdeel van de huurprijs. Dit zijn de
servicekosten. Er zijn 4 componenten van kosten die voor huurtoeslag in de rekenhuur mogen worden
meegenomen.
a.	Energiekosten algemene ruimte(n);
b.	Schoonmaakkosten algemene ruimte(n);
c.	Huismeester; niet van toepassing bij Philadelphia - eventueel wel via woningcorporatie
d.	Kosten voor dienst- en recreatieruimte(n).
Elk onderdeel mag tot maximaal € 12,- per maand worden opgenomen
(vanuit Philadelphia/Woningcorporatie).
Vanuit de woningcorporaties kunnen naast de kale huur ook nog extra
kosten worden doorbelast. Denk bijvoorbeeld aan:
glasverzekering, tuinonderhoud, serviceabonnement, onderhoud etc.
Deze kosten komen niet in
aanmerking voor huurtoeslag.
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Eten, drinken en overige kosten
Binnen locaties waar alle cliënten wonen op basis van scheiden wonen en zorg zijn alle kosten voor
eigen rekening, met uitzondering van eten en drinken en de waskosten van beddengoed, hand
doeken en washandjes bij Volledig Pakket Thuis.

Voor locaties waar cliënten wonen op basis van scheiden wonen zorg en volledig verblijf, geldt
onderstaande:

Wonen o.b.v.
• Volledig verblijf
• Volledig Pakket Thuis

Wonen o.b.v.
• Modulair Pakket Thuis
• Persoonsgebonden Budget

Eten en drinken

Als de cliënt zelf voor zijn eten wil
zorgen, dan ontvangt hij maandelijks
een van tevoren afgesproken bedrag
om zijn eten voor de verschillende
maaltijden te kopen. Het uitgangs
punt hierbij is het begrote voedings
bedrag per cliënt per dag

Het voedingsbedrag (per dag) wordt
vastgesteld door de locatiemanager.
Als een cliënt zijn maaltijden volledig
zelfstandig organiseert dan volgt er
geen afrekening

Wasverzorging van beden linnengoed

Kosten voor Philadelphia.
Voor kleding zie service/folder Eigen
bijdrageregeling ’Wie betaalt wat?’

Zoveel mogelijk direct naar de cliënt.
Voor kleding zie service/folder Eigen
bijdrageregeling ’Wie betaalt wat?’

Inboedelverzekering persoonlijke eigen
dommen

Zoveel mogelijk direct naar de cliënt.
Zie service/folder Eigen
bijdrageregeling ’Wie betaalt wat?’

Zoveel mogelijk direct naar cliënt

WA-verzekering

Automatisch verzekerd (geldt niet bij
VPT)

Vast bedrag per maand. Geen
afrekening op bais van werkelijke
kosten. Meer informatie via afdeling
Inkoop van Philadelphia

TV, telefoon en internet

Philadelphia zorgt voor aansluiting in
individuele appartementen. Voor
gebruiksmogeljkheden en kosten zie
de Philadelpia folder van Ziggo.

Philadelphia zorgt voor aansluiting in
individuele appartementen. Voor
gebruiksmogeljkheden en kosten zie
de Philadelpia folder van Ziggo.

Service
Voor een aantal diensten kunnen cliënten die op basis van scheiden wonen bij Philadelphia wonen
meeliften op collectief georganiseerde afspraken en regelingen. Hierbij valt onder meer te denken aan:
• verzekeringen (zorg, inboedel, WA)
• gebruik kabel/glasvezel t.b.v. TV en Internet
• waskostenregeling
In de folder ’Eigen bijdrageregeling Philadelphia - Wie betaalt wat?’ is daar meer informatie over te
vinden. Cliënten of een vertegenwoordiger vanuit de verwantencommissie kunnen dit zelf in overleg
met de locatiemanager aanvragen.
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Waar vindt u meer informatie?
Een nauwkeurige raming van de individuele kosten van levensonderhoud kunnen we u via deze
brochure niet geven. Er zijn tal van wettelijke regels en overheidsinstanties die van invloed zijn op de
inkomenssituatie van de individuele cliënt. Zo heeft Philadelphia geen invloed op de bepaling van de
eigen bijdrage door het CAK of de toekenning van huur- en zorgtoeslag door de belastingdienst.
Daarnaast heeft Philadelphia uiteraard geen zeggenschap over persoonlijke uitgaven, zoals (zorg)
verzekeringen en de aanschaf van kleding.
WAAR KUNT U DAN WEL TERECHT?
Voor onafhankelijk advies en ondersteuning in uw regio kunt u terecht bij uw regionale Zorgkantoor.
De organisaties Ieder(in), MEE en Zorgbelang hebben consulenten in dienst die u wegwijs kunnen maken
in alle financieringsvormen. Daarnaast staan op diverse overheidssites speciale rekenmachines die voor
u de te betalen of te ontvangen toeslag in beeld brengen.
Denk hierbij aan:
• 	WLZ-verstrekking of niet: Zorginstiituut Nederland: o.a de informatie op deze website in het
‘Zorgkompas’.
• Aanvraag (mogelijke) huurtoeslag: Belastingdienst
• Aanvraag (mogelijke kwijtschelding) gemeentelijke belasting: gemeente
• Aanvraag (mogelijke kwijtschelding) waterschap: Tricijn
• Aanvraag (mogelijke kwijtschelding) eigen bijdrage: CAK
• Wmo-aanspraken: gemeente
• Voor alle informatie samen: kijk op www.regelhulp.nl
• Voor bewindvoering: www.mijngeldenzo.nl
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Onze visie
Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan
bijdragen dat mensen met een verstandelijke
beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit
zichzelf kunnen halen.
Daarom doen we ons werk met verantwoordelijk
heidsbesef, passie, aandacht en professionaliteit.
We gaan uit van de mogelijkheden van iedere
individuele cliënt als het gaat om zorg, wonen,
werken, leren, dagbesteding en welzijn.

www.philadelphia.nl

