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Beste heer, mevrouw,  

 
U maakt via ons gebruik van een Wmo-voorziening, namelijk individuele begeleiding en/of 

dagbesteding. Met ingang van 1 december 2020 verandert de eigen bijdrage voor deze 

voorzieningen. Met deze brief informeer ik u over dit besluit.  

 

Wat verandert er voor u? 

Op dit moment betaalt u geen eigen bijdrage voor uw individuele begeleiding en/of dagbesteding. 

Vanaf 1 december 2020 gaat u wel een eigen bijdrage betalen.  

 

Waarom gaat u een eigen bijdrage betalen? 

Volgens de landelijke regels betaalt iedereen een eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning. In de 

Drechtsteden betaalden inwoners nog geen eigen bijdrage voor individuele begeleiding en 

dagbesteding. Door financiële problemen besloot de Drechtraad op 7 juli 2020 dat inwoners wel een 

eigen bijdrage gaan betalen.  

 

Hoe hoog is uw eigen bijdrage? 

Het Rijk stelt de hoogte van de eigen bijdrage jaarlijks landelijk vast. De hoogte van de eigen 

bijdrage is in 2020 €19,00 per maand. U ontvangt hiervoor een brief en een factuur van het CAK. 

 

U heeft meerdere Wmo-voorzieningen en betaalt al een eigen bijdrage aan het CAK 

U hoeft deze eigen bijdrage maar voor 1 voorziening te betalen. Er verandert dan niets voor u. 

 

U heeft een indicatie, maar u maakt geen gebruik van een Wmo-voorziening 

Dan betaalt u geen eigen bijdrage. U betaalt pas als u gebruikmaakt van een Wmo-voorziening. 

 

U kunt de eigen bijdrage niet betalen 

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de eigen bijdrage vanuit de aanvullende zorgverzekering. 

Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Mogelijk kunt u een betalingsregeling treffen met het CAK, of 

komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand. De contactmogelijkheden voor het CAK en voor het 

aanvragen van bijzondere bijstand vindt u onderaan deze brief. 

 

U wilt geen gebruik meer maken van uw Wmo-voorziening 

Geeft u dit dan voor 1 november 2020 aan ons door. Zo zorgt u ervoor dat u geen eigen bijdrage 

hoeft te betalen. De contactmogelijkheden om uw voorziening stop te zetten vindt u onderaan deze 

brief. 

 

  



  

 
Meer informatie over dit besluit 
Dit besluit dat u een eigen bijdrage moet gaan betalen is gebaseerd op artikel 2.1.4a van de Wmo en 
artikel 5.1 van de Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden. 
 
Heeft u vragen over uw eigen bijdrage?  
Meer informatie vindt u op www.hetcak.nl/wmo2020. Hier staan de antwoorden op de meestgestelde 
vragen. U kunt ook telefonisch contact openen met het CAK via 0800 – 1925, op werkdagen van 8.30 
tot 17.00 uur (gratis). 
 
U kunt binnen zes weken bezwaar maken  
Bent u het niet eens met dit besluit dat u een eigen bijdrage moet gaan betalen? Stuur dan een 
bezwaarschrift. Vermeld in uw bezwaar in ieder geval: 

 uw naam, adres en handtekening  

 dat u bezwaar maakt tegen het besluit om een eigen bijdrage te gaan betalen (stuur eventueel een 
kopie van deze brief mee) 

 de reden waarom u het niet met dit besluit eens bent 
 
Stuur het bezwaarschrift naar: 

Drechtstedenbestuur 
Postbus 619 
3300 AP DORDRECHT 

 

Heeft u vragen over deze brief?  
Neem dan contact op met onze klantenservice. Dat kan op de volgende manieren: 

 Telefonisch via 078 770 8910, op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 
uur.  

 Via het vragenformulier op socialedienstdrechtsteden.nl/vragen.  

 U kunt langskomen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Ons adres is Spuiboulevard 298 in 
Dordrecht. 

 
Wij kunnen uw vraag sneller afhandelen als u uw klantnummer vermeldt bij uw vraag.  
 
 
Met vriendelijke groet,  

 

 

 

A. Buchinhoren sectorhoofd Zorg  

namens het Drechtstedenbestuur  

 
Deze brief hebben wij digitaal verwerkt. Er staat daarom geen handtekening op. 


