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Vragen: 

 

Hoe berekent de gemeente de eigen bijdrage WMO? 

Wat is de hoogte van het minimale tarief en wat is het stijgingspercentage ( zie bijlage 

factsheet CAK) 

Antwoord 

Wij berekenen niet de hoogte van de eigen bijdrage Wmo, want wij hebben 

geen zicht op het inkomen en vermogen van de inwoner en de mogelijke 

cumulatie met andere voorzieningen vanuit andere wetgeving. Het CAK 

berekent de hoogte van de eigen bijdrage. Jaarlijks leveren gemeenten daarom 

aan het CAK de parameters en uurtarieven voor het opleggen en innen van de 

eigen bijdrage Wmo aan.  

In de Verordening Wmo is vastgelegd, dat de bijdrage in de kosten is 

verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 

en afhankelijk is van het inkomen en vermogen van de cliënt en zijn 

echtgenoot. In het Besluit Wmo is vastgelegd dat de bijdrage in de kosten gelijk 

is aan de maximale bedragen zoals opgenomen in het Uitvoeringsbesluit en 

deze volgen telkens de aanpassingen door de Minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport. Het ministerie van VWS heeft de standaard parameters voor 

de Wmo in 2016 als volgt vastgelegd:  

 

 
A. Laagst mogelijke eigen bijdrage; 

B. Startpunt inkomensafhankelijke eigen bijdrage (inkomensbedrag); 

C. Marginaal tarief (percentage op basis waarvan de eigen bijdrage voor de 

hogere inkomens wordt berekend). 

Zoals eerder genoemd hanteren wij deze standaard parameters. 

 

De maximale eigen bijdrage mag op basis van de Wmo nooit meer zijn dan de 

kostprijs van de voorziening. Op 15 december 2015 heeft het college daarom 

vastgesteld om voor de “nieuwe” taken de uurtarieven voor de berekening van 

de eigen bijdrage lager vast te stellen dan de rekentarieven die worden 

gehanteerd om de maandprijs (kostprijs) te berekenen. Op deze wijze wordt 

voorkomen, dat de maximale eigen bijdrage meer wordt dan de kostprijs van de 

voorziening. Ook heeft het college in dit voorstel besloten om de uurtarieven 

geleidelijk te verhogen.  



Door de uurtarieven jaarlijks geleidelijk te verhogen worden de cliënten 

geleidelijk geconfronteerd met een mogelijke verhoging van diens eigen 

bijdrage. De meeste cliënten zullen niets van deze geleidelijke verhoging van de 

uurtarieven merken, omdat zij al de maximale eigen bijdrage betalen. 

 

De geleidelijke opbouw van de uurtarieven voor het jaar 2016, 2017 en 2018 is 

gewenst, omdat de nieuwe uurtarieven die wij hanteren voor de “nieuwe”taken 

die in het kader van de Wmo aan gemeenten zijn overgedragen hoger liggen 

dan de tarieven in het overgangsjaar 2015. Door een geleidelijke verhoging van 

de jaarlijks aan te leveren uurtarieven aan het CAK worden de uurtarieven die 

wij door kunnen geven aan het CAK voor het bereken van de eigen bijdrage 

Wmo pas bereikt in 2018. De geleidelijke opbouw van de uurtarieven is als 

volgt: 

 

Product CAK 2015 

overgangsjaar 

(wettelijk 

bepaald) 

2016 2017 2018 

Ondersteuning thuis €14,20  €16,00 

per uur 

€18,00  

per uur 

€20,00  

per uur 

Dagactiviteiten €14,20 €15,00  

per dagdeel 

€16,00  

per dagdeel 

€17,00  

per dagdeel 

 

Voor de “nieuwe” taken  ondersteuning en dagactiviteiten hanteren we een 

tarief per maand (kostprijs) met de zorgaanbieder. De producten waar we wel 

een prijs per uur voor betalen, zoals persoonlijke verzorging (€36,59 per uur) 

hulp bij huishouden (€27,00 per uur), benaderen we op dezelfde wijze als de 

producten waar we een prijs per maand voor betalen. Deze produkten per uur 

vallen onder de tarieven Ondersteuning thuis. Dit betekent voor hulp bij 

huishouden een verlaging van het uurtarief ten opzichte van het jaar 2015. Voor 

persoonlijke verzorging betekent dit een lager uurtarief voor de berekening 

van de eigen bijdrage dan de kostprijs van de voorziening. 

 

Wordt er voor producten een hogere uurprijs gevraagd dan de gebruikelijke 14,20 ? 

Antwoord 

De kostprijs van €14,20 was alleen gebruikelijk in het overgangsjaar 2015. In 

het overgangsjaar 2015 was wettelijk bepaald dat de “kostprijs” van de 

geleverde dienstverlening €14,20 is voor de nieuwe taken die in het kader van 

de Wmo aan gemeenten zijn overgedragen. In 2015 hadden cliënten nog recht 

op dezelfde tarieven als in eerdere jaren. Het gaat hierbij om ondersteuning, 

dagactiviteiten, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging. Vanaf 2016 

wordt de eigen bijdrage berekend met  het uurtarief dat de gemeenten voor 

deze vormen van Wmo ondersteuning hebben bepaald. Wij hebben eind 2015 de 

tarieven aan het CAK aangeleverd conform bovenstaande tabel in de 

voorgaande vraag.    

 

Echter voor het jaar 2015 zijn we voor naar verwachting een klein deel van de 

cliënten met een herstelactie van de eigen bijdrage bezig. Eind 2014 zijn de 

rekentarieven voor het bepalen van de maandprijs (kostprijs) van de produkten 

ondersteuning en dagactiviteiten aan het CAK aangeleverd. Deze rekentarieven 

variëren van circa €38,00 uur per uur tot €65,00 per uur. Dit betekent, dat de 

mogelijkheid bestaat dat nieuwe cliënten of geherindiceerde cliënten (vallen 

buiten het overgangsrecht) met een hoog inkomen en vermogen in 2015 

worden geconfronteerd met een te hoge eigen bijdrage voor de voorziening 

ondersteuning en/of dagactiviteiten. Het CAK heeft aangegeven, dat uit 

onderzoek is gebleken dat 80% van de klanten een bijdrage betalen van € 0,00 

tot € 100,00. Een kleine groep zal dus mogelijk te veel betalen.  



We hebben inmiddels een aantal signalen hierover ontvangen. In samenwerking 

met het CAK zoeken wij naar een oplossing hiervoor om de eigen bijdrage voor 

de cliënten die dit betreft zo spoedig mogelijk te kunnen herstellen op correcte 

wijze. Voor de snelheid van afhandeling zijn wij echter afhankelijk van het CAK, 

aangezien wij geen zicht hebben op de cliënten die meer betalen dan de 

maximale periode bijdrage. Het CAK heeft aangegeven, dat dit enige tijd kan 

duren.  

 

Wordt erbij cliënten die stoppen met een WMOvoorziening navraag gedaan  over de 

reden, of laat de gemeente  dit doen door zijn aanbieders? 

Antwoord 

Ja, als er een melding binnenkomt dat de cliënt een voorziening wil beëindigen, 

dan wordt door een Wmo medewerker contact opgenomen met de betreffende 

cliënt om na te vragen wat de reden hiervoor is.  

 

Is er bekend welk % stopt vanwege de hoogte van de eigen bijdrage? 

Antwoord 

Nee, dit is niet bekend. 

 

Kan er maatwerk toegepast worden als bv sociaal team het ongewenst vindt als er 

gestopt wordt? 

Antwoord 

Ja, het sociaal team zal in deze situatie meedenken met de cliënt. Bijvoorbeeld 

als een cliënt de scootmobiel wil inleveren vanwege een hoge eigen bijdrage, 

dan adviseert het sociaal team andere passende oplossingen zoals de 

mogelijkheid om gebruik te maken van de scootmobielpool of het zelf kopen van 

de scootmobiel bij de leverancier. Ook verwijst het sociaal team door naar de 

bijzondere bijstand als de cliënt aangeeft een laag inkomen en vermogen te 

hebben.  

Het is niet mogelijk om de eigen bijdrage op individueel niveau aan te passen, 

aangezien het Besluit wmo van toepassing is voor het berekenen van de eigen 

bijdrage Wmo. 
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