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Vraag nr. : 8 
Onderwerp : Nieuws eigen bijdrage gemeenten hoger dan werkelijke zorgkosten 
Vraagsteller : GrL/Bob Vastenhoud 
Datum : 28 augustus 2015 
 
 

Afgelopen maandag 24 augustus bracht het Financieel Dagblad het nieuws dat in “verschillende 
gemeenten” de verplichte eigen bijdrage die de gemeenten vroegen aan hun zorg ontvangende 
inwoners hoger is dan de zorgkosten die de gemeente daadwerkelijk maakt. Hierover zijn 
inmiddels ook kamervragen* gesteld. 
 
Vraag: 
De GroenLinksfractie wil graag weten of  deze situatie ook in Leiderdorp aan de orde is. 
 
Antwoord:  
Nee. 
 
In het Financieel Dagblad wordt specifiek gewezen op de situatie in de gemeente Oss. De 
gemeente Oss heeft met (zorg)aanbieders financieringsafspraken per ondersteuningstraject 
gemaakt. Om de administratieve druk bij zowel de gemeente als de (zorg)aanbieder te beperken, 
en flexibiliteit in ondersteuning mogelijk te maken, wordt gewerkt met een vast tarief per vier 
weken. Ook in Leiderdorp hebben we afspraken gemaakt over een vast tarief per vier weken.  
Daarbij wordt met de (zorg)aanbieder niet afgerekend op basis van het daadwerkelijk aantal 
geleverde uren of dagdelen ondersteuning.  
 
Echter anders dan in de gemeente Oss hanteren we met betrekking tot de eigen bijdrage van 
inwoners een andere systematiek. In Leiderdorp wordt de  eigen bijdrage die inwoners voor 
ondersteuning betalen wel berekend op basis van het daadwerkelijk aantal geleverde dagdelen 
of uren ondersteuning. Er is voor gekozen om (zorg)aanbieders het daadwerkelijke aantal 
geleverde uren of dagdelen ondersteuning door te laten geven aan het Centraal Administratie 
Kantoor (CAK). Per uur of dagdeel wordt de eigen bijdrage berekend door middel van een (fictief) 
maximaal uurtarief. In Leiderdorp wordt gerekend met een maximaal uur- of dagdeeltarief van  
€ 24,00. Indien er over een periode van vier weken, zoals in het voorbeeld van het Financieel 
Dagblad, slechts een uur ondersteuning wordt geleverd betaalt een persoon in Leiderdorp 
maximaal € 24,00 voor een uur of dagdeel ondersteuning. 
 
Het verschil met de situatie in de gemeente Oss zit, op basis van de informatie in het artikel, in 
de wijze waarop de eigen bijdrage wordt berekend en geïnd via het CAK. In het voorbeeld van 
het Financieel Dagblad lijkt de gemeente er voor gekozen te hebben om het vier wekelijkse tarief 
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als uurtarief (€ 200,-) door te geven aan het CAK. De (zorg)aanbieder levert geen daadwerkelijk 
geleverde uren of dagdelen ondersteuning aan bij het CAK, maar alleen of er daadwerkelijk 
geleverd is in een periode van vier weken. In het geval dat er in die vier weken minimale 
ondersteuning is geleverd (bijvoorbeeld 1 uur) dan wordt over dat tarief ( €200) de eigen bijdrage 
berekend. Daardoor is het mogelijk dat iemand het volledige vier wekelijkse tarief betaalt voor 
feitelijk een uur ondersteuning. Dat tarief is in dat geval wel het tarief wat de gemeente kwijt is 
aan de ondersteuning. In Leiderdorp is dat dus niet het geval omdat de eigen bijdrage wordt 
berekend op basis van het daadwerkelijk aantal geleverde uren of aantal dagdelen ontvangen 
ondersteuning. Dit was ook de systematiek die in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
werd gebruikt.  


