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VOOR WIE?
Heeft u in 2020 6 maanden of langer 
een indicatie voor een Wmo maatwerk-
voorziening/Wlz-indicatie? Bijvoorbeeld 
voor een rolstoel of voor hulp bij het 
huishouden? En bent u ouder dan 18 
jaar? En ligt uw inkomen beneden de 
inkomensgrens? Dan komt u in aanmer-
king voor deze tegemoetkoming.

WAT STUURT U MEE MET 
DE AANVRAAG?
•  Een kopie bankafschrift met 

IBAN-rekeningnummer en de 
tenaam stelling (naam van wie de 
bankrekening is). De financiële 
gegevens mag u onzicht baar maken.

•  Kopie definitieve aanslag inkom- 
stenbelasting 2018 van de 
Belasting-dienst van u en uw 
(eventuele) fiscale partner/
meerderjarige huisgenoten.

• Indien u nog geen cliënt bent bij 
ROGplus, dan moet u een kopie 
van uw Wlz-indicatie meesturen.
Dit is een besluit van het CIZ dat u 
zorg in een instelling nodig heeft.

HULP BIJ HET INVULLEN
Voor hulp bij het invullen van dit 
formulier kunt u op meerdere plekken 
terecht zoals:
• Bij uw dichtstbijzijnde wijkteam
• Bij de Formulierenbrigade in uw 

gemeente
• Bij ROGplus in Maassluis

HEEFT U EEN 
LANGDURIGE INDICATIE?

AANVRAAGFORMULIER
TEGEMOETKOMING 1

LANGDURIGE INDICATIE

DAN HEEFT U GEEN
RECHT OP DE REGELING



Schema inkomensgrens



VEEL GESTELDE VRAGEN 
Kan ik samen met mijn partner 
op één formulier een aanvraag 
indienen?
Een aanvraag is persoonsgebonden. 
U moet per persoon een aanvraag-
formulier invullen.

Is mijn aanvraag ontvangen?
U ontvangt van ons een beschik-
king waarin staat of uw aanvraag 
is goed gekeurd of afgewezen. 
Wanneer u bij uw aanvraagformu-
lier niet alle benodigde bewijs-
stukken heeft meegezonden dan 
ontvangt u van ons een brief 
waarin wij u om de ontbrekende 
bewijsstukken vragen.

Binnen hoeveel weken wordt 
mijn aanvraag in behandeling 
genomen?
De verwerkingstijd van uw 
aanvraag duurt 6 tot 8 weken 
na datum van ontvangst.

Welke inkomensgegevens moet 
ik meesturen?
Inkomensgegevens 2018 van 
de Belastingdienst van u en uw 
(eventuele) fiscale partner. Als u 
met meerdere volwassenen een 
gezamenlijk huishouden heeft 
zoals uw broer of zus, dan stuurt 
u ook hun inkomensverklaring 
mee (niet van uw kinderen en 
ouders). 

Wanneer wordt de vergoeding 
uitbetaald?
Uw vergoeding wordt binnen 
4 weken nadat u de goed gekeurde 
beschikking heeft ontvangen 
uitbetaald.

Tot wanneer kan ik de aanvraag 
indienen?
U kunt de aanvraag indienen tot 
1 juni 2021.
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TEGEMOETKOMING(EN) AANVRAGEN? 
Vraagt u de tegemoetkoming langdurige indicatie aan? Vul dan het 
aanvraagformulier tegemoet koming langdurige indicatie in. 

Het aanvraagformulier:
• staat op onze website;
• is af te halen of op te vragen bij ROGplus;
• is af te halen of op te vragen bij een van de wijkteams in uw gemeente.
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ROGplus
Bezoekadres: Uiverlaan 20-B Maassluis
Postadres: Postbus 234, 3140 AE Maassluis
T  (010) 870 11 11
E  info@rogplus.nl
I  www.rogplus.nl

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over de tegemoet koming kunt u kijken op 
www.rogplus.nl/regelingen. Maar u kunt ook bij uw wijkteam terecht 
of bij ROGplus.

Openingstijden
Maandag t/m donderdag
van 08.30 tot 16.00 uur
Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
T (010) 870 11 11 
van 08.30 tot 14.00 uur 

Kijk voor teamtelefoonnummer, spreekuren of gesprek op afspraak 
op www.rogplus.nl


