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Discussienota Eigen Bijdragen Wmo Delft 

 

Mei 2017 
 

Aanleiding  
In Delft wordt er binnen de Wmo een eigen bijdrage gevraagd van inwoners. De gemeente Delft 

heeft in 2015 de volgende bedragen ontvangen via de eigen bijdrage: 

Eigen bijdrage algemeen:   €1.815.105,99 

Eigen bijdrage Beschermd Wonen:  €1.350.167,90 

Totaal:     €3.166.337,66 

 

In de media zijn geluiden gekomen dat mensen zorg mijden als gevolg van de eigen bijdragen. Ook 

houdt de gemeente tot nu toe geld over in het Sociaal Domein. Er lijkt dus ruimte om de eigen 

bijdragen te verlagen.1 

Wel of geen eigen bijdrage? 
Voor de heffing van eigen bijdrage is een aantal argumenten te geven: 

- De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.  

- Door mensen (naar draagkracht) te laten meebetalen is er meer geld beschikbaar om meer 

mensen te helpen. 

- Het creëert kostenbewustzijn en kan ervoor zorgen dat mensen zorgvuldiger omgaan met 

een voorziening (bijv. scootmobiel) 

- Ook gezonde mensen maken kosten aan fiets of auto, dus een vervoersvoorziening hoeft niet 

gratis te zijn. 

Er zijn ook argumenten tegen het heffen van eigen bijdrage: 

- Het kan leiden tot zorgmijding 

- Mensen kiezen er niet voor om ziek / beperkt te worden 

 

Politieke keuzes  
Als de keus gemaakt wordt om eigen bijdragen te heffen, is vervolgens de vraag hoe, en hoe hoog. 

Een scootmobiel vraagt wellicht ander beleid dan dagopvang dementie.  

Gemeenten hebben binnen wettelijke kaders beleidsvrijheid – en kunnen dus zelf keuzes maken over 

de hoogte van de eigen bijdragen in de Wmo. Tot op heden zijn deze keuzes een 

uitvoeringsbevoegdheid van het college geweest.  

                                                           
1 De signalen zijn nu dat het de komende jaren moeilijk wordt om uit te komen met het beschikbare budget 
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De ChristenUnie is van mening dat deze keuzes politiek zijn, en dus expliciet en in een openbaar 

debat gemaakt moeten worden. Deze startnotitie is een aanzet tot dat debat. 

 

Relatie met Kadernota / Programmabegroting 
Als er op basis van een politiek debat keuzes gemaakt worden om het Eigen Bijdragebeleid van de 

gemeente Delft te veranderen, dan heeft dat financiële consequenties. Daarom wordt deze notitie 

aangeboden voor de bespreking van de Kadernota, zodat eventuele wensen meegenomen kunnen 

worden in de Programmabegoting 2018 - 2021. 

Eventuele beleidswijzigingen kunnen dan ingaan per 1 januari 2018. 

 

Huidig beleid 
Bestaand beleid Rijksoverheid 

De Rijksoverheid stelt elk jaar parameters voor het innen van eigen bijdragen vast. Gemeenten 

mogen deze aanpassen, mits dit niet leidt tot een verhoging van de eigen bijdragen. Vanwege de 

signalen dat er zorg gemeden wordt heeft de rijksoverheid in het najaar besloten om de eigen 

bijdragen te verlagen 

Zie: https://www.hetcak.nl/over/nieuws/2016/verlaging-eigen-bijdrage-in-2017 

 

Gemeente Delft 

Binnen deze parameters van het Rijk heeft de gemeente dus beleidsvrijheid. In Delft is in de 

beleidsregels Wmo 2015 het volgende opgenomen over de Eigen Bijdrage in de Wmo: 

8.3 Eigen bijdrage  

De zorgvrager betaalt een eigen bijdrage wanneer een maatwerkvoorziening wordt 

verstrekt. De systematiek voor het berekenen van de eigen bijdrage is vastgelegd een 

Algemene Maatregel van Bestuur (bovengenoemd Besluit maatschappelijke 

ondersteuning). De inning geschiedt 4-wekelijks door het CAK.  

De gemeente Delft kiest ervoor om deze landelijke systematiek over te nemen in het 

gemeentelijk beleid. Jaarlijks stelt het college de hoogte van de eigen bijdrage vast in 

het Besluit maatschappelijke ondersteuning (zie hierna)  

• In principe wordt voor alle diensten (huishoudelijke hulp, begeleiding, vervoer) een 

eigen bijdrage gevraagd zolang er hulp wordt geleverd.  

• Voor roerende goederen (hulpmiddelen) en woningaanpassingen wordt een eigen 

bijdrage geheven zolang de voorziening nog niet is afgeschreven.  

• Voor de functie 'opvang' stelt de gemeente de eigen bijdrage vast, deze wordt geïnd 

door de instelling die de maatschappelijke opvang verzorgt.  

• Voor de functie ‘beschermd wonen’ bepaalt het Rijk de eigen bijdrageregeling, welke 

door het CAK wordt uitgevoerd.  

• Geen eigen bijdrage is verschuldigd voor rolstoelen, evenals voor verstrekkingen 

bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. 

https://www.hetcak.nl/over/nieuws/2016/verlaging-eigen-bijdrage-in-2017
file:///C:/Users/jk/Downloads/Beleidsregels%20WMO.pdf
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In de beleidsregels wordt verwezen naar het besluit Wmo 2016. Daarin staat onder meer over de 

eigen bijdragen voor maatwerkvoorzieningen: 

Artikel 3. Eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen  

1. De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor 

de berekening van de eigen bijdrage, die zorgvrager verschuldigd is ingevolge artikel 12 

lid 2 van de verordening, zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.8, eerste lid, van het 

uitvoeringsbesluit Wmo 2015, en vermeld in bijlage 2 bij dit besluit.  

2. Ter vaststelling van de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening geldt de 

werkelijke kostprijs van de voorziening.  

3. In afwijking op lid 2 geldt als kostprijs voor de vaststelling van de eigen bijdrage:  

a.  € 14,20 per uur voor begeleiding individueel, inclusief persoonlijke verzorging en 

verpleging, 

b. € 14,20 per dagdeel voor begeleiding groep,  

c. € 42,60 per etmaal voor kortdurend verblijf.  

4. In afwijking op lid 1 wordt de eigen bijdrage voor personen die verblijven in een 

instelling voor beschermd wonen vastgesteld overeenkomstig de artikelen 3.11 tot en 

met 3.19 van het uitvoeringsbesluit Wmo 20152.  

5. In aanvulling op lid 1 geldt voor de eigen bijdrage voor personen die verblijven in een 

instelling voor maatschappelijke opvang de bepaling over zak- en kleedgeld en 

zorgtoeslag ingevolge artikel 3.20 van het uitvoeringsbesluit Wmo 2015.  

6. Geen eigen bijdrage in de kosten wordt opgelegd indien:  

a. de kostprijs van de eenmalig te verstrekken maatwerkvoorziening lager is dan 

 € 250,=;  

b. de maatwerkvoorziening gerealiseerd wordt in een woongebouw waarvan de 

woning van belanghebbende onderdeel uitmaakt, én voor zover de voorziening 

betrekking heeft op het toe- en/of doorgankelijk maken van het woongebouw;  

c. alle gevallen zoals omschreven in de wet evenals artikel 3.8, lid 4 van het 

uitvoeringsbesluit Wmo.  

7. In aanvulling op lid 2 wordt de kostprijs van een maatwerkvoorziening in bruikleen 

bepaald in relatie tot de vastgestelde levensduur van de maatwerkvoorziening.  

8. Als een maatwerkvoorziening wordt verstrekt voordat zorgvrager de leeftijd van 18 

jaar heeft bereikt, gaat de eigen bijdrage pas in vanaf de 18-jarige leeftijd. 

 

Daarnaast is het zo dat een aantal voorzieningen niet wordt vergoed. Deze worden 

aangemerkt als algemeen gebruikelijke voorzieningen. In de Beleidsregels Wmo 2015 staat 

hierover het volgende opgenomen: 

 

Algemeen gebruikelijke voorzieningen  

Dit zijn doorgaans geen welzijns- of gesubsidieerde voorzieningen, maar 

goederen en diensten die in de handel verkrijgbaar zijn. De Centrale Raad van 

Beroep stelt vier criteria om te bepalen of iets algemeen gebruikelijk is:     

                                                           
2 http://wetten.overheid.nl/BWBR0035733/2016-01-04 

file:///C:/Users/jk/Downloads/Besluit%20maatschappelijke%20ondersteuning%20gemeente%20Delft%202016%20(1).pdf
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• de voorziening is niet alleen voor iemand met een beperking bedoeld  

• de voorziening is voor iedereen gewoon te koop bij bedrijven of winkels  

• de voorziening is in prijs vergelijkbaar met soortgelijke producten  

• de voorziening is voor een persoon als de zorgvrager algemeen gebruikelijk.  

  

De Wmo gaat ervan uit dat de aanschaf van deze voorzieningen onderdeel is 

van het normale uitgavenpatroon. Daarom vallen deze voorzieningen in 

beginsel buiten het verstrekkingenbeleid. In beginsel omdat bij de beoordeling 

nadrukkelijk gekeken moet worden naar de individuele situatie van de 

hulpvrager  

Algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn bijvoorbeeld:   

• bromfiets, snorfiets, bromscooter dan wel een fiets met hulpmotor zoals een 

Spartamet, fiets met trapondersteuning, tandem, rollator e.d.  

• wasdroger, vaatwasser, keramische kookplaat / inductiekookplaat  

• auto-accessoires als automatische transmissie, airco, elektrisch bedienbare 

ruiten 

• douchegelegenheid, eenvoudige douchestoel, douchekop op glijstang   

• eenvoudige beugel , verhoogd toilet   

• centrale verwarming en thermostatische radiatorkranen  

• éénhendel-mengkraan, thermostatische mengkraan 

• halogeenverlichting voor slechtzienden 

• mobiele telefoon, computer of tablet.  

  

Trends en maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op de invulling 

van wat algemeen gebruikelijk is.  Een voorziening die voorheen niet 

‘algemeen gebruikelijk’ was, kan dat nu wel zijn. Het aanbod en de prijzen 

van voorzieningen in gewone winkels speelt hierbij een rol, maar ook 

uitspraken van rechters. Voorbeelden hiervan zijn een (elektrische) fiets, een 

rollator, een verhoogd toilet etc.  

Slechts bij uitzondering kan de gemeente besluiten om toch over te gaan tot 

het verstrekken van een algemeen gebruikelijke voorziening. De Centrale 

Raad van Beroep3 heeft als mogelijke uitzonderingssituaties benoemd:   

• als door beperkingen plotseling zaken vervangen moeten worden, die 

voorheen adequaat waren en die zonder de beperkingen niet vervangen 
zouden zijn  

• als door beperkingen een plotselinge noodzaak is om tot vervanging over te 
gaan  

• als er door de beperkingen een noodzaak is om gelijktijdig meerdere, op zich 

algemeen gebruikelijke voorzieningen, aan te schaffen   

• als er door de beperkingen een noodzaak is om tot aanschaf van een duurdere 
voorziening over te gaan.  

  

                                                           
3 Centrale Raad voor Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen en sociale voorzieningen.   



5 
 

Het college moet wel onderzoeken of de aangevraagde voorziening ook voor 

de persoon van de zorgvrager, gezien diens specifieke behoeften en 

persoonskenmerken, als algemeen gebruikelijk kan worden beschouwd.   

Indien een algemeen gebruikelijke voorziening met extra-aanpassingen een adequate 

oplossing biedt voor een probleem, komen alleen de betreffende aanpassingen in 

aanmerking voor een Wmo-verstrekking. 
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Delftse keuzes 
Welke keuzes maakt Delft nu in bovenstaande beleidsregels en het besluit Wmo 2016? 

1. De werkelijke kostprijs voor een voorziening geldt als uitgangspunt 

 

Boven een bepaald inkomen is de eigen bijdrage net zo hoog als de kostprijs en zouden 

mensen dus ook kunnen kiezen om de voorziening zelf te betalen, en niet via de gemeente te 

regelen. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een scootmobiel of een traplift (zie ook onder 6). 

 

2. De werkelijke kostprijs voor een voorziening geldt niet voor: 

a. Begeleiding individueel 

b. Begeleiding groep 

c. Kortdurend verblijf 

Delft kiest ervoor om niet de kostprijs door te rekenen, maar een kwart daarvan (net als het 

rijk deed toen deze taken nog onder de AWBZ vielen). Andere gemeenten rekenen wel de 

hele kostprijs door, of rekenen geen eigen bijdrage.  

Ook een lage eigen bijdrage kan een drempel opwerpen, en dus leiden tot (ongewenste) 

zorgmijding. Zie rekenvoorbeeld 2 

 

3. De eigen bijdrage in de Maatschappelijke Opvang is zo hoog dat na betaling alleen zak- en 

kleedgeld overblijft en een bedrag om de premie zorgverzekeringen te betalen – dit is in 

landelijke wetgeving vastgelegd; hierin heeft Delft dus geen beleidsvrijheid 

 

4. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd voor voorzieningen die goedkoper zijn dan 250 euro. 

Dit kan bijvoorbeeld gaan om een douchekruk of beugels. De redenatie hierachter is dat de 

eigen bijdrage lager is (max 6 euro per vier weken) dan de (administratie)kosten die 

gemeente / CAK hiervoor maken.  

 

Sommige, relatief goedkope, voorzieningen kunnen ook aangemerkt worden als ‘algemeen 

gebruikelijk’. Delft hanteert geen lijst met ‘algemeen gebruikelijke voorzieningen’. Wel staan 

er voorbeelden genoemd in de beleidsregels Wmo. Andere gemeenten hebben op hun site 

een lijst met algemeen gebruikelijke voorzieningen. Zie bijvoorbeeld: 

https://oud.leidschendam-voorburg.nl/Int/PDC/PDC-Formulieren/Extern/Lijst-algemeen-

gebruikelijke-voorzieningen.pdf  Daardoor biedt je vooraf misschien meer duidelijkheid, en 

stimuleer je mensen wellicht om zelf oplossingen te realiseren.  

Omdat het college wel moet onderzoeken of de aangevraagde voorziening ook voor de 

persoon van de zorgvrager, gezien diens specifieke behoeften en persoonskenmerken, als 

algemeen gebruikelijk kan worden beschouwd, is het echter de vraag of het wenselijk is zo’n 

lijst op de site te zetten. 

 

5. Geen eigen bijdrage wordt gevraagd voor een rolstoel, dit is wettelijk bepaald, en voor 

voorzieningen voor kinderen onder de 18 jaar, tenzij het om woningaanpassing gaat (ook 

wettelijk bepaald). Delft kiest ervoor, hoewel de wet daar dus ruimte voor geeft, om geen 

eigen bijdrage te heffen voor woningaanpassingen die gedaan worden voor kinderen onder 

de 18 jaar.  

 

6. De kostprijs van een maatwerkvoorziening in bruikleen wordt bepaald in relatie tot de 

vastgestelde levensduur van de maatwerkvoorziening. Dus een traplift die 10 jaar meegaat, 

https://oud.leidschendam-voorburg.nl/Int/PDC/PDC-Formulieren/Extern/Lijst-algemeen-gebruikelijke-voorzieningen.pdf
https://oud.leidschendam-voorburg.nl/Int/PDC/PDC-Formulieren/Extern/Lijst-algemeen-gebruikelijke-voorzieningen.pdf
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en bijv. 6000 euro kost, kost 600 euro per jaar, en dus ca € 46,- per periode van vier weken. 

Dit betekent dat de eigen bijdrage voor woningaanpassingen blijft doorlopen tot de 

voorziening is afbetaald. En dat mensen boven een bepaalde inkomensgrens deze 

voorziening feitelijk helemaal zelf betalen, maar de voorziening in bruikleen houden en dus 

geen eigenaar worden. Dat betekent ook dat evt. reparatie- of servicekosten voor rekening 

van de gemeente of leverancier zijn. 

 

7. De kosten voor de eigen bijdrage worden vergoed via de AV Delft. Deze is af te sluiten door 

mensen die een uitkering hebben van de gemeente Delft of voor mensen met een ander 

inkomen tot 130% van de bijstandsnorm en die hun basisverzekering hebben bij VGZ, 

Zilveren Kruis Achmea of DSW zorgverzekeraar.   

 

  



8 
 

Discussie 
 

De Delftse keuzes kunnen indien gewenst door een meerderheid van de Raad ook anders gemaakt 

worden. Hieronder een suggestie voor debat / alternatieven.  

Ad. 1 en 2 

Voor bepaalde diensten of voorzieningen kan minder dan de kostprijs in rekening worden gebracht. 

Voor Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep, en Kortdurend Verblijf wordt momenteel een 

kwart van de kostprijs gehanteerd voor het berekenen van de eigen bijdrage.  

Dat kan meer of minder. 

Ook voor andere diensten of voorzieningen zouden we minder dan de kostprijs kunnen 

doorrekenen. Bijvoorbeeld omdat mensen daardoor zorg kunnen gaan mijden, of omdat we het 

solidair vinden om als samenleving een deel van de kosten te dragen die gemaakt moeten worden 

om ‘mee te kunnen doen, met beperkingen, ziekte of handicap’. 

Ad 4.  

Wat verstaan we in Delft onder Algemeen Gebruikelijk? Welke voorzieningen moet iedereen 

(ongeacht het inkomen) zelf betalen? Het afwegingskader en een aantal voorbeelden staan genoemd 

in de Beleidsregels Wmo. Zou het nuttig / wenselijk zijn om deze voorbeelden op te nemen in een 

aparte lijst, die goed toegankelijk te vinden is op de site van de gemeente? 

Ad 5. 

Zijn we akkoord met de Delftse keuze om woningaanpassingen voor minderjarige kinderen niet 

bijdrage plichtig te laten zijn? Vinden we het een logisch onderscheid dat volwassenen 

(gehandicapten/ ouderen) wel eigen bijdrage over hun woningaanpassingen moeten betalen? 

Ad 6. 

Wat vinden we ervan dat inwoners bijv. 10 jaar een eigen bijdrage betalen over een traplift en 8 jaar 

over een scootmobiel?  

Kunnen/ willen we de maximumperiode dat mensen een eigen bijdrage betalen verkorten? Doordat 

de periode zo lang wordt berekend, is de termijnbijdrage relatief laag (zie rekenvoorbeeld traplift), 

maar mensen zijn wel heel lang aan het meebetalen aan hun voorziening.  

Willen we een onderscheid maken tussen woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen? Er zijn 

gemeenten die geen eigen bijdrage vragen voor woningaanpassingen, maar wel voor 

vervoersvoorzieningen.  Argumenten daarbij zijn dat mensen zuiniger omgaan met hun voorziening, 

dat mensen hun scootmobiel niet nodeloos in de schuur laten staan en dat ook ‘gezonde’ mensen 

kosten maken aan hun vervoermiddel (fiets en/of auto). 

Willen we in Delft onderscheid maken? Zo ja, welk onderscheid? Of laten we het zoals t nu is. 

Ad 7.  

Wat kunnen / willen we doen voor mensen met een inkomen (net) boven de 130% van de 

bijstandsnorm? 
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Bijlage 1: rekenvoorbeelden 
 

 

 

 

NB: Bijdrage plichtig inkomen = Verzamelinkomen van het huishouden in 2014 + 8% van de grondslag 

sparen en beleggen 

 

  

Rekenvoorbeeld 1  ‘Traplift’ 

Een echtpaar van middelbare leeftijd, een van beide partners krijgt MS en komt de trap steeds moeilijker 

op. Echtpaar wil graag in de huidige woning blijven, vanwege sociale contacten en omdat de gezonde 

partner een kantoor aan huis heeft. Het bijdrageplichtig inkomen is € 60.000 euro. Dat betekent dat het 

echtpaar per maand maximaal € 394,99 moet betalen.  

De traplift kost ca € 6000,- De levensduur van de traplift is 10 a 15 jaar. De afschrijvingstermijn die de 

gemeente hanteert is 10 jaar. Dat betekent 600 euro per jaar. Het echtpaar moet maandelijks 50 euro 

betalen. En betaalt in 10 jaar de traplift feitelijk helemaal zelf. 

Heeft het echtpaar daarnaast nog recht op Huishoudelijke zorg (kleine kans, want gezonde partner), 

douchezitje of een scootmobiel, dan moeten ze daar ook eigen bijdrage voor betalen. Maar nooit meer 

dan € 394,99 per vier weken. 

Rekenvoorbeeld 2 

Een cliënt gaat 2 dagen per week naar de dagopvang in verband met dementie en ontlasting mantelzorger. 

Een kwart van de kostprijs wordt meegenomen in de berekening van de eigen bijdrage. Dat betekent 

€14,20 per dagdeel. Dat is dus € 56,80 per week. En € 227,20 per vier weken.  

Dat betekent dat een echtpaar met een bijdrageplichtig inkomen van ca € 42.000,- of hoger deze 

dagopvang helemaal zelf betaalt. 
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Bijlage 2: Onderzoek zorgmijding Eigen Bijdrage Wmo 

bron: Zorgmijding, eigen bijdrage en financieel maatwerk Wmo 2015, Zorgmarkt Advies, Marc Soeters en Gerrold Verhoeks. 

 onderzoek zorgmijding en eigen bijdrage Wmo 2015 

 

 

 

Ervaringen Wmo-gebruikers en zorgmijders 

Ervaringen van verschillende doelgroepen  
In de onderzochte gemeenten zijn de meeste geïnterviewde ouderen met enkele uren huishoudelijke hulp per 

week en/of een scootmobiel tevreden over het Wmo-beleid en zij vinden de door hen te betalen eigen 

bijdrage redelijk. Voor de meeste geïnterviewde mensen met lichte psychosociale problematiek geldt 

hetzelfde. Een belangrijk deel van de geïnterviewde chronisch zieken en gehandicapten met complexe of zeer 

specifieke problematiek is vrij negatief over het Wmo-beleid en de hoogte van hun eigen bijdrage. Ook zijn zij 

zeer kritisch over de informatievoorziening, communicatie en deskundigheid van de gemeente. Meerdere 

geïnterviewde chronisch zieken en gehandicapten geven aan dat gemeenten ouderen als uitgangspunt nemen, 

waardoor onvoldoende recht wordt gedaan aan hun situatie.  

Ervaringen van verschillende inkomensgroepen  
Veel Wmo-gebruikers met een inkomen net boven 130% van het sociaal minimum hebben het gevoel 

onevenredig zwaar te worden belast, omdat zij geen beroep kunnen doen op minimaregelingen en minder 

profiteren van landelijke inkomensafhankelijke regelingen zoals toeslagen. Een belangrijk deel van de cliënten 

met een modaal inkomen vindt de hoogte van de eigen bijdragen onredelijk, met name in het geval relatief 

weinig uren worden afgenomen. Vrijwel alle cliënten met een bovenmodaal inkomen vinden de hoogte van 

hun eigen bijdrage onredelijk ongeacht de hoeveelheid hulp die ze krijgen.  

Ervaren kwaliteit informatievoorziening  
Veel van de geïnterviewden die een keukentafelgesprek hebben gehad, geven aan de informatievoorziening 

over de eigen bijdrage door de gemeente niet optimaal te vinden. Zij vinden het vreemd dat de gemeente niet 

kan vertellen hoeveel de hulp precies gaat kosten. Verschillende geïnterviewden geven aan dat de eerste 

factuur vanuit het CAK in 2016 hen heeft overvallen* . Cliënten vinden het onredelijk dat ze soms pas na circa 

vier maanden met het ontvangen van een zogenaamde stapelfactuur duidelijkheid kregen over de te betalen 

eigen bijdrage.  

Motieven voor zorgmijding  
De groep van (29) zorgmijders is divers wat betreft samenstelling en gehanteerde motieven. Bij de meeste 

geïnterviewde zorgmijders spelen financiële motieven echter op enigerlei wijze een belangrijke rol bij het 

stoppen met of afzien van Wmo-hulp. Bijvoorbeeld omdat ze de eigen bijdragen niet vinden opwegen tegen de 

kwaliteit of meerwaarde van de ondersteuning. Echter slechts enkele geïnterviewde zorgmijders geven aan dat 

zij de eigen bijdrage niet kunnen betalen en daarom hebben afgezien van hulp. Door zorgmijders gekozen 

oplossingen Een belangrijk deel van de zorgmijders redt zich en weet (soms met hulp van de gemeente) een 

goedkopere en soms zelfs betere oplossing te realiseren. Enkele zorgmijders geven aan zich nog net staande te 

kunnen houden, maar wel in een kwetsbare situatie te verkeren. Twee van hen vinden dat zij een onevenredig 

groot beroep moeten doen op mantelzorgers.  

 

* Het beleid is dat cliënten van het CAK een beschikking ontvangen. In de beschikking stelt het CAK de maximale periodebijdrage vast, het 

bedrag dat een cliënt per periode van vier weken maximaal betaalt. Op de factuur staat de eigen bijdrage die de cliënt daadwerkelijk moet 

betalen. 

 

file:///C:/Users/jk/Downloads/zorgmijding-eigen-bijdragen-en-financieel-maatwerk-wmo-2015.pdf
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Bijlage 3: Rekentabel CAK eigen bijdrage 
 

rekentabel CAK eigen bijdrage 

 

file:///C:/Users/jk/Documents/ChristenUnie/rekentabel%20CAK%20eigen%20bijdrage
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Bronnen 
 

https://www.delft.nl/Inwoners/Gemeente_en_democratie/Bestuur/Regels_en_verordeningen/Belei

dsregels - beleidsregels Wmo 

 

https://www.delft.nl/Inwoners/Nieuws_wmo/Eigen_bijdrage_Wmo_2017 

 

https://www.hetcak.nl/ 

 

 

https://www.delft.nl/Inwoners/Gemeente_en_democratie/Bestuur/Regels_en_verordeningen/Beleidsregels
https://www.delft.nl/Inwoners/Gemeente_en_democratie/Bestuur/Regels_en_verordeningen/Beleidsregels
https://www.delft.nl/Inwoners/Nieuws_wmo/Eigen_bijdrage_Wmo_2017
https://www.hetcak.nl/
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