
N O T I T I E 

 
 
 
 
Aan Dagelijks Bestuur 
Van Mirthe Doek 
Onderwerp  
Datum 5 april 2013 
Ter kennisname 

 
 
 
Reactie op het advies van de Wmo-adviesraad Hillegom inzake de notities eigen bijdrage 
 
De WMO adviesraad adviseert; 

1. In het registratiesysteem de reden op te nemen waarom een klant uiteindelijk toch afziet van 
het afnemen van een individuele voorziening en daarbij tevens aan te geven of de klant voor 
een andere voorziening al een eigen bijdrage moet betalen 

2. Zodra de regeling door de gemeenteraad is aangenomen moeten bestaande klanten zo 
spoedig mogelijk per directe mail op de hoogte worden gesteld dat deze regeling voor hen in 
2014 in gaat. Vervolgens dient deze directe mailing enkele keren te worden herhaald. 

3. De vaststelling van de leeftijd in geval er sprake kan zijn van het vaststellen van een eigen 
aandeel te doen op het moment dat de aanvraag door de ISD is ontvangen. 

4. De eigen bijdragen/eigen aandeel voor alle voorzieningen toe te passen 

5. Geen eigen aandeel te vragen aan personen jonger dan 18 jaar, waarbij ook wordt verwezen 
naar ons onder 3 genoemde advies 

6. De maximale eigen bijdrage/eigen aandeel op te leggen 

7. Eigen aandeel te laten vaststellen en innen door het CAK 

 
Ambtelijke reactie 
 
Ad 1  
Sinds 1 januari 2013 wordt binnen de gemeente Hillegom gewerkt volgens de gekantelde Wmo 
methode. In een vraagverhelderend gesprek (keukentafelgesprek) wordt uitgebreid met de klant 
gesproken over de ondervonden problemen in de deelname aan het maatschappelijk verkeer. Tijdens 
dit gesprek wordt ingegaan op de eigen mogelijkheden van de klant, de mogelijkheden die het sociale 
netwerk kan bieden en andere mogelijkheden. Mocht aan het eind van het gesprek de conclusie zijn 
dat de ondervonden beperkingen naar alle waarschijnlijkheid alleen opgelost kunnen worden met een 
individuele voorziening wordt ook voorlichting gegeven over de eigen bijdrage systematiek en kan 
eventueel globaal berekend worden wat de klant moet betalen aan eigen bijdrage. Als de klant naar 
aanleiding daarvan afziet van de aanvraag van een individuele voorziening wordt dit opgenomen in 
het verslag. Het verslag wordt vastgelegd in een registratiesysteem. Dit is een registratiesysteem van 
de gemeente. Dit registratiesysteem wordt door alle gemeenten van de Bollenstreek gebruikt. Nu de 
klant de aanvraag niet doorzet zal er in het systeem van de ISD Bollenstreek geen registratie gemaakt 
worden. 
Overigens is het zo dat binnen de eigen bijdrage systematiek sprake is van anti-cumulatie van eigen 
bijdrage. Anticumulatie betekent hier dat er één maximum bedrag verschuldigd is voor zowel de eigen 

bijdrage en het eigen aandeel op grond van de Wmo, als de extramurale eigen bijdrage op grond 
van de AWBZ. Dat maximum is geregeld in artikel 4.1 lid Besluit maatschappelijke ondersteuning. Dit 
betekent dus dat ongeacht het aantal voorziening de klant niet meer eigen bijdrage betaald dan de 



maximale eigen bijdrage die is vastgesteld op basis van zijn inkomen. De hoogte van de eigen bijdrage is 
afhankelijk van het inkomen en niet van het aantal voorzieningen. 
De wetgever heeft tevens bepaald dat de eigen bijdrage en het eigen aandeel in het kader van de 
Wmo in rangorde voorgaan op de extramurale eigen bijdrage op grond van de AWBZ. 

 
Ad 2 
Er zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de voorlichting. Voor nieuwe klanten geldt dat er in 
mei/juni 2013 een publicatie zal komen over de invoering eigen bijdrage per 1 juli 2013. Voor 
bestaande klanten gaat de eigen bijdrage in op 1 januari 2014.  Bij de invoering van de eigen bijdrage 
bij de andere ISD gemeenten ingaande 1 januari 2102 is voor bestaande klanten een 
overgangstermijn van 6 maanden gehanteerd. Uit jurisprudentie kan worden opgemaakt dat de 
minimaal overgangstermijn 3 maanden is. De bestaande klanten zijn in december 2011 
aangeschreven dat zij vanaf 1 juli 2012 een eigen bijdrage moeten betalen voor hun voorzieningen. 
Voor de bestaande klanten uit Hillegom zal ook een dergelijke termijn worden gehanteerd. De 
bestaande klanten zullen voor de zomer worden aangeschreven.  
Middels de ISD rubriek en de gemeente pagina kan meerdere malen aandacht worden besteed aan 
de invoering van de eigen bijdrage. 
 
Ad 3 
De eigen bijdrage gaat in op het moment dat de voorziening wordt toegekend. Voor minderjarige geldt 
precies hetzelfde. Dit betekent dat de eigen bijdrage termijn gaat lopen vanaf het moment dat de 
voorziening wordt toegekend. Als de klant 18 jaar is betaald de klant de resterende periodes (als die er 
nog zijn) een eigen bijdrage. 
 
Ad 4 
Wettelijk is de rolstoel uitgesloten van de eigen bijdrage regeling. Voor een rolstoel mag geen eigen 
bijdrage worden gevraagd. Voor de overige voorziening, behoudens onderstaande, wordt voor de 
gemeente Hillegom per 1 juli 2013 een eigen bijdrage gevraagd. 
 

 aan personen jonger dan 18 jaar (ook niet aan de ouders) 
 voor rolstoelen, dit is onder de Wmo niet mogelijk het is namelijk wettelijk uitgesloten. In het 

bestuursakkoord 2011-2015 wordt de eerste opening geboden tot een discussie om dit 
voorbehoud te schrappen. 

 als de aanvrager of zijn echtgenoot al op grond van artikel 4 of 14 van het Bijdragebesluit Zorg 
(verblijf in instelling of verzorgingshuis) een eigen bijdrage is verschuldigd. 

 voor forfaitaire financiële tegemoetkomingen 
 voor de kosten voor verzekering, onderhoud, keuring en reparaties van voorzieningen 
 voor voorzieningen geplaatst in algemene ruimten, die ook door anderen worden gebruikt. 
 als het CAK niet binnen twee jaar na verzending van de Wmo-beschikking (waarin de 

voorziening wordt toegekend) een beschikking dan wel voorlopige beschikking heeft verstuurd 
over de te betalen eigen bijdrage.  

 
Ad 5 
Correct er wordt geen eigen aandeel gevraagd aan personen jonger dan 18 jaar. Voor verdere 
opmerking zie punt ad 3 
 
Ad 6 en 7 
Het advies is overeenkomstig de notitie. 


