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Geachte dames en heren, 

 

Actieve informatie over de beschikkingen eigen bijdrage van het CAK die onlangs zijn uitgegaan 

 

Wat is er gebeurd 

Op 1 januari 2020 heeft het CAK definitief het abonnementstarief ingevoerd. Het bedrag en de 

periode zijn veranderd. Van € 17,50 per 4 weken naar € 19,00 per maand. Het was voor het CAK 

niet haalbaar om voor 1 januari alles omgezet te krijgen. De eerste 7 maanden van het jaar 

konden wij geen nieuwe cliënten aanmelden bij het CAK maar ook betalingen van reeds 

bekende cliënten lag stil.  Cliënten zijn daar in het begin van het jaar over geïnformeerd. Op  

31 juli 2020 hebben wij ons hele bestand kunnen aanleveren bij het CAK.  Hierop heeft het CAK 

beschikkingen gemaakt en deze verzonden.  

 

Het aangeleverde bestand van de gemeente Schagen had vooraf gecontroleerd moeten 

worden op juistheid maar dat is helaas niet gedaan. Hierdoor hebben niet alle cliënten de juiste 

informatie van het CAK gekregen. We hebben direct zoveel mogelijk hersteld. Er is nog een extra 

screening nodig op de groep cliënten met een woonvoorziening. Het gaat om het volgende: 

 

- Alle cliënten met een “oude” woonvoorziening die deze al via de eigen bijdrage 

hebben afbetaald worden uit de lijst gehaald.  Zij krijgen een herstelbericht van het CAK 

waarin aangegeven staat dat zij geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen.  

- Bij alle cliënten die een lopende woonvoorziening hebben zal gekeken worden hoeveel 

eigen bijdrage zij al hebben betaald en hoeveel zij nog moeten betalen totdat de 

kostprijs is bereikt. Aan de hand hiervan zal de stopdatum ingevoerd worden 

- Alle cliënten die sinds 2020 een woonvoorziening hebben gekregen of gaan krijgen 

betalen een eigen bijdrage zolang zij de voorziening gebruiken of totdat de kostprijs is 

betaald.  

 

Deze screening zal deze en volgende week plaats vinden 

 

Er komt een uitleg op de website van de gemeente Schagen te staan over deze ontstane 

situatie en de consulenten en Toegang zijn op de hoogte. De medewerkers van het CAK kennen 

ook de situatie van de gemeente Schagen en zullen een antwoord op maat geven waardoor 

cliënten niet onnodig zullen worden doorgestuurd naar de gemeente.  
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Het algemene advies aan cliënten die vinden dat zij ten onrechte eigen bijdrage hebben 

betaald is dat zij wachten tot zij aan het einde van het jaar de eindafrekening hebben 

gekregen. Indien zij daar nog vragen over hebben kunnen ze contact met ons opnemen.  

 

Vanaf welk moment betaalt een client het abonnementstarief:  

De startdatum van de indicatie trekken we min of meer gelijk aan de startdatum van de eigen 

bijdrage. Hierbij wordt aangemerkt dat het CAK pas de eerst volgende maand na de 

indicatiedatum start met factureren. Voorheen was het de aanbieder die de startdatum van de 

ondersteuning door gaf aan het CAK. Dat kan nu niet meer. Wij hebben besloten de startdatum 

eigen bijdrage gelijk te trekken met de startdatum van de indicatie. We gaan er hierbij van uit 

dat een client een “abonnement” aan gaat met de Wmo  op het moment dat het besluit voor 

een maatwerkvoorziening is genomen.  

 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Sigge van der Veek 


