portret 5
TOELAGE HUISHOUDELIJKE
HULP

GEHANDICAPTENPARKEERKAART

Als mantelzorger voor haar zoon Tim kan Judith in de
gemeente Haaren maximaal 1 jaar huishoudelijke hulp
krijgen voor € 7,50 per uur als er sprake is van overbelasting. Of er sprake is van overbelasting wordt samen met
het mantelzorgsteunpunt bepaald. Ook in de gemeenten
Oisterwijk en Vught kunnen overbelaste mantelzorgers
huishoudelijke hulp krijgen. In Oisterwijk is dit maximaal
6 uur per 4 weken à € 10,- per uur, en in Vught maximaal
2 uur per week à € 5,- per uur. De toelage huishoudelijke
hulp wordt per kalenderjaar afgegeven.
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Judith en Jeroen Franken wonen met hun zoon
Tim in een 2-onder-1-kapwoning.
Tim is 14 jaar en meervoudig gehandicapt. Omdat Tim steeds afhankelijker wordt van zijn rolstoel is de woning onlangs aangepast en heeft
hij een rolstoelbus nodig. Ondanks zijn handicap
is Tim een vrolijke jongen die graag boekjes
leest. Judith is gestopt met haar werk zodat ze
zoveel mogelijk zelf voor Tim kan zorgen. Tim
gaat vijf dagen per week naar de Mytylschool in
Tilburg.
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Totale woonlasten

€ 437

€ 273
€ 162

Afvalkosten

€ 514
€ 509

Rioolbelasting

Haaren
Boxtel
Heusden
Oisterwijk
Tilburg
Vught

OZB Woning €

De woonlasten bestaan uit Onroerende Zaak
Belasting (OZB), rioolbelasting en afvalkosten.
De woning van het gezin is € 389.000,- waard,
hun waterverbruik is 140 m3 water per jaar.
Ze laten de container met restafval (140 l, wat
overeenkomt met 3 vuilniszakken) 10x per jaar
legen en de container met GFT afval (140 l) 4x
per jaar.

Haaren

€ 75,-

€ 75,-

Boxtel

Staat niet op
de website

Staat niet op
de website

Heusden

€ 151,05

€ 96,-

Oisterwijk

€ 137,20

€ 64,60

Tilburg

€ 107,25

€ 28,25

Vught

€ 97,90

€ 17,40

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
De rolstoelbus past, mede vanwege de aanbouw van
Tim’s slaapkamer, niet op de oprit. Om ervoor te zorgen
dat de rolstoelbus voor het huis geparkeerd kan worden
vraagt de familie Franken een gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) aan. De kosten voor een eigen
gehandicaptenparkeerplaats verschillen per gemeente:
Haaren

Boxtel

€ 259,-

€ 114,-

Heusden Oisterwijk
Geen
kosten

Tilburg

€ 305,05 € 496,17

Vught
€ 125,-
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WOONLASTEN

Verlenging
gehandicaptenkaart

€ 925
€ 876
€ 734
€ 854
€ 779
€ 957

LEERLINGENVERVOER
Omdat Tim vanwege zijn handicap niet zelfstandig naar
school kan reizen, komt hij in aanmerking voor bekostiging van leerlingenvervoer en hoeft de familie geen eigen
bijdrage te betalen. Judith brengt en haalt Tim iedere dag
van school. In alle zes gemeenten ontvangt zij hiervoor
een kilometervergoeding.
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00

0,-

Tim houdt erg van lezen en zoekt graag in de
bibliotheek samen met zijn moeder zelf boeken uit.
De schoolbibliotheek is voor Tim niet toegankelijk. Hij
gaat vijf dagen per week naar het speciaal onderwijs
in Tilburg. Hij kan terecht bij de boekenuitleenpunten
in Haaren, Helvoirt en Esch, maar wil voor een breder
aanbod ook naar andere bibliotheken in de omgeving.
Als inwoner van Haaren betaalt Tim € 35,- voor een
jeugd- en jongerenabonnement bij bibliotheek de Meierij
of bibliotheek Midden-Brabant. Voor inwoners van de
andere vijf gemeenten is het jeugdlidmaatschap gratis.

Gehandicaptenparkeerkaart
(max 5 jaar geldig)

.
89
€3

BIBLIOTHEEK

Om de rolstoelbus bij winkels en voorzieningen op een
gehandicaptenparkeerplaats te mogen parkeren vraagt
de familie Franken een gehandicaptenparkeerkaart aan.
Ook hiervoor verschillen de kosten per gemeente:

