Wonen en zorg bij de Reigershoeve: wat zijn de kosten? Tarieven 1-1-2019

Stichting Reigershoeve is een stichting opgezet vanuit een ideaal en heeft geen
winstoogmerk. We hebben een Wet Langdurige Zorg (WLZ) erkenning en een Raad van
Toezicht. Wij zijn daarmee vergelijkbaar met andere zorgorganisaties en zijn niet alleen
toegankelijk voor mensen met een grote beurs. Mensen kunnen bij ons wonen als ze een
woonzorgindicatie voor dementie hebben (zorgprofiel 5 of hoger).
Hoe wordt de zorg betaald voor de bewoners van de Reigershoeve?
Bij de Reigershoeve is (conform de regels van het zorgkantoor) de financiering van wonen en
zorg gescheiden. Dit betekent dat u zelf uw appartement huurt (en dus eigenlijk ‘thuis
woont’), en dat de zorgkosten (inclusief voeding) worden betaald vanuit de Wet Langdurige
Zorg. Dit gebeurt via het Volledig Pakket Thuis. De Reigershoeve krijgt voor de zorgkosten
een vergoeding van het zorgkantoor. Iedere bewoner van de Reigershoeve betaalt voor deze
kosten maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage aan het CAK. Deze bijdrage is
inkomensafhankelijk en te berekenen via de website www.hetcak.nl. Klik hiervoor
achtereenvolgens op eigen bijdrage berekenen >> ik ontvang hulp of zorg thuis >> ik heb het
volledig pakket thuis.
De bijdrage varieert van €164,20 per maand voor de laagste inkomens, en maximaal €861,80
voor de hoogste inkomens1 (ter vergelijking: de hoge bijdrage die meestal in verpleeghuizen
van toepassing is, kan oplopen tot €2.364,80 per maand).
Wat zijn de kosten voor wonen en verblijf bij de Reigershoeve?
Naast de inkomensafhankelijke bijdrage voor zorg betalen bewoners kosten voor wonen
(huur) en verblijf. Deze kosten zijn hieronder beschreven.
Kale Huur
De bewoners betalen in totaal €672,- kale huur voor het gebruik van:
 Het eigen appartement, bestaande uit een woon(slaap)kamer met keukenfaciliteit
(aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor kooktoestel) en een
eigen badkamer met toilet en douche. Het appartement is afsluitbaar en heeft een
eigen huisnummer. Door deze eigenschappen wordt het eigen appartement aangeduid
door de belastingdienst als zelfstandige woonruimte.
 De gemeenschappelijke ruimten, dat wil zeggen de gemeenschappelijke woonkamer van
de groepswoning met daarin de keuken en serre, de badkamer, de ontmoetingsruimte
en hobbyruimten, en de tuin.
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Servicekosten
De bewoners betalen een bedrag van €48,- aan servicekosten voor:
 Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten (á 12 euro)
 Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten (á 12 euro)
 Huismeesterkosten (á 12 euro)
 Kosten voor dienst- en recreatieruimten (á 12 euro)
Gebruikerskosten
Bewoners betalen een bedrag van €332,- per maand aan gebruikerskosten. Dit zijn de
volgende kosten:
 Kosten voor energie en water van het eigen appartement
 Onderhoudskosten voor het onderhoud voor de binnen- en buitenruimten
 Kosten voor de technische dienstverlening
 Schoonmaakmiddelen
 Waskosten, voor het wassen van de kleding
 Inrichtingskosten bestaande uit een bijdrage voor de noodzakelijke vervanging van de
inboedel en het zorgalarmsysteem (domotica)
 Inboedelverzekering

 Aansprakelijkheidsverzekering
 Abonnementskosten voor radio, televisie, telefoon en internet






Gemeentelijke belastingen
Vuilnisafvoer
Recreatiekosten (benzine bus, verf, sport en spel materialen...)
Onderhoud tuin

De kosten voor wonen en verblijf bedragen in totaal €672, + €48,- + €332,- = €1052,- en
worden maandelijks door de bewoners aan de Reigershoeve betaald.
De mogelijkheid voor huurtoeslag
Bewoners van de Reigershoeve kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag omdat zij
een individueel, afsluitbaar appartement hebben binnen een groepswoning. Afhankelijk van
het inkomen kunnen bewoners maximaal €362,- per maand huurtoeslag krijgen om
tegemoet te komen in de huurkosten. Via
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddelproefberekening-toeslagen kunt u met een proefberekening kijken of de bewoner in
aanmerking komt voor huurtoeslag, en zo ja, voor hoeveel. Vul bij Gegevens van uw woning
in: Vraag 1) Woont u op kamers etc, NEE. 2) Is het huis aangepast: NEE. 3) Hoeveel
medebewoners heeft u: 0. 4) Hoeveel kale huur betaalt u: 672. 5) Hoeveel servicekosten: 48.
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Reigershoeve schrijft de bewoner bij verhuizing in bij de gemeente in op zijn of haar
specifieke adres (bijvoorbeeld Oosterweg 5C-1). Bewoners (of hun familie) moeten de
huurtoeslag zelf aanvragen.
Thuiswonende partner
Heeft de persoon met dementie nog een thuiswonende partner? Dat betekent dat er zowel
nog voor het oude huis, als voor het nieuwe appartement op de Reigershoeve betaald moet
worden. Voor partners die alleen rondkomen met een AOW voor gehuwden, zou dit
betekenen dat wonen op de Reigershoeve financieel niet mogelijk is. Wij raden u aan om in
dit geval bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan te geven dat uw naaste en zijn of haar
partner, duurzaam gescheiden moeten gaan leven door verhuizing naar een zorginstelling.
Men heeft in deze situatie namelijk recht op een AOW voor ongehuwden. Met een AOW
voor ongehuwden kan het wonen op de Reigershoeve ook in deze situatie financieel in
principe wel uit. Het wijzigen van gegevens kan via
www.svb.nl/int/nl/aow/direct_regelen/wijziging_doorgeven/index.jsp
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