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Bijgaand de antwoorden op uw vragen naar aanleiding van de Raadsinformatie memo 109: 

 

1. Kan u nog wel de startdatum die de aanbieder bij u aangeeft doorgeven aan het CAK? 

De startdatum die de aanbieder aangeeft, kan de gemeente in principe 

doorgeven aan het CAK. Veel aanbieders sturen echter direct na de opdracht 

van de gemeente een automatisch door het systeem gegenereerd startbericht. 

De ondersteuning is dan nog niet altijd daadwerkelijk begonnen. Wij hebben 

gekeken of de inwoner hier in de praktijk door benadeeld zal worden. Dit zal niet 

het geval zijn. De ondersteuning aan de inwoners kan veelal snel starten. Vaak is 

hulp bij het huishouden de eerste voorziening die op grond van de Wmo wordt 

aangevraagd en daar kan snel mee gestart worden.  

2. Waarom zou u dit niet doen? 

Om hiermee de administratieve last van de aanbieder te beperken.  

3. Bent u het eens met onze analyse dat er negatieve effecten ontstaan door uw besluit 

die zich voor dit niet voordoen? 

Wij kunnen uw uitspraak niet geheel delen. De eigen bijdrage die een inwoner 

betaalt is maximaal € 19 per maand. Het maakt niet uit of je 1 of meerdere 

voorzieningen hebt of 1 of 6 uur huishoudelijke hulp. Die € 19 blijft altijd gelijk. 

Vandaar dat we gesteld hebben dat een inwoner een abonnement aangaat 

met de Wmo en hoe intensief de zorg en ondersteuning op termijn ook gaat 

worden, de abonnementsbijdrage blijft altijd gelijk.  

In geval er een financieel probleem gaat ontstaan bij een inwoner zullen we 

maatwerk toepassen. De consulent bespreekt de eigen bijdrage altijd bij het 

huisbezoek, zodat  een mogelijk probleem in een vroeg stadium al aan de orde 

komt.  

Daarnaast kunnen inwoners met een inkomen tot 130%, gebruik maken van de 

collectieve ziektekostenverzekering, zodat zij geen eigen bijdrage betalen. 

4. Heeft u nog een alternatief? 

Neen. 

5. Draait u het besluit terug? 

Neen, wij zien hiertoe geen aanleiding en handelen gelijk met veel andere 

gemeenten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sigge van der Veek 
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