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Geachte heer  

 

Naar aanleiding van uw vragen hebben wij onderzoek gedaan in het door ons gebruikte 

registratiesysteem Socrates, peildatum 24 februari 2020. 

 

Hoeveel aanvragen voor trapliften en woningaanpassingen (in aantallen) via Wmo heeft u ontvangen in 

2019 en hoeveel van die verzoeken heeft kunnen inwilligen (in aantallen)? 

Aanvragen trapliften 2019: 302 aanvragen waarvan 279 toegekend. 

Aanvragen woningaanpassingen 2019: 1164 aanvragen waarvan 1051 toegekend 

 

Daarbij maken wij de volgende opmerkingen:  

- De trapliften zijn als verstrekkingen geselecteerd, namelijk door de volgende zoekwoorden te 

gebruiken “traplift” en “pgb traplift”; 

- De woningaanpassingen zijn als soort voorziening geselecteerd, namelijk door de volgende 

zoekwoorden te gebruiken “Wmo woonvoorziening” en “Wmo voorziening op huurbasis”. 

- Er kan samenloop zijn van de woonvoorzieningen en trapliften. 

- Principe toekenningen, afwijzingen, intrekkingen en nog lopende aanvragen zijn niet 

meegeteld als toegekend. 

- De cijfers zijn gebaseerd op bestaande geregistreerde kenmerken.  

 

Hoeveel mensen van 70 jaar en ouder op 31-12-2019 woonden 

De gemeente Utrecht doet periodiek onderzoek naar onder andere de leeftijdsopbouw van de Utrechtse 

bevolking. Daarbij wordt gekeken naar de groep 65+, niet naar 70 jaar of ouder. Per 1 januari 2019 

kunt u het aantal daarvan zien op onze website. De webpagina wordt regelmatig voorzien van nieuwe 

gegevens. De meest recente onderzoeksgegevens over deze groep (maar dan 65+) zijn van de 

bevolkingsprognose 2019.  

 

 

 



Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk 

Financiën, Inkoop en Juridische Zaken 

Afdeling Juridische Zaken  

 

Datum 25 februari 2020 

Ons kenmerk 7331549/2 

 

2/3 

 

 



Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk 

Financiën, Inkoop en Juridische Zaken 

Afdeling Juridische Zaken  

 

Datum 25 februari 2020 

Ons kenmerk 7331549/2 

 

3/3 

 
 

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-

organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/bevolkingsprognose/Bevolkingsprognose-2019.pdf 

 

https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/bevolkingssamenstelling-utrecht-

leeftijdsopbouw/page502.html#info word 167  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Wob team Juridische Zaken 

 

 




