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Op 2 december 2015 meldde de ochtenduitzending van het NOS journaal: 
“Mensen die dagbesteding of begeleiding krijgen, kunnen er komend jaar tientallen tot honderden euro’s 
per maand op achteruit gaan. Dat komt doordat de eigen bijdrage fors stijgt. Zorginstellingen vrezen dat 
veel mensen de zorg gaan mijden. 
Tienduizenden mensen vallen dit jaar nog onder de oude zorgafspraken, maar dat overgangsrecht loopt 
eind dit jaar af. Op dat moment krijgen ze te maken met de regels van de gemeente waar ze wonen en dus 
ook met nieuwe tarieven voor eigen bijdragen.” 
 
http://nos.nl/artikel/2072532-eigen-bijdrage-voor-dagbesteding-fors-omhoog.html 
 
Een factor 4 a 5 werd voor sommige gevallen zelfs genoemd. 
 
Voorbeeld NOS 
Alvorens in te gaan op uw vraag wil het college een toelichting geven op het voorbeeld bij het artikel van 
de NOS. Een dergelijke situatie is in Leiderdorp niet mogelijk. 
 
Voorbeeldberekening door belangenorganisatie Ieder(in) 
"Een man met een inkomen net boven modaal, heeft een beroerte gehad. Zijn vrouw werkt part-time en ze 
hebben een hypotheek. De man gaat vier dagdelen naar een Afasiecentrum. Op het moment betaalt hij 
daarvoor 150 euro per vier weken. Per 1 januari 2016 betaalt hij in de gemeente Alkmaar 180 euro. In de 
regio Zaanstreek -Waterland, waaronder bijvoorbeeld de gemeente Purmerend valt, betaalt hij volgend 
jaar 720 euro, een stijging van 570 euro per vier weken." 
 
De gemeente in het voorbeeld van de NOS werkt aan de hand van trajectfinanciering. Op basis van een 
traject wordt de eigen bijdrage berekend. Het tarief per traject staat vast per vier weken. De eigen bijdrage 
wordt berekend over de kosten van het traject, en niet op basis van het daadwerkelijke gebruik van de 
voorziening. Indien een inwoner een beperkt aantal dagdelen gebruik maakt van de voorziening wordt toch 
uitgegaan van de kosten van het traject (in het voorbeeld € 720,- voor 4 dagdelen). In Leiderdorp wordt de 
eigen bijdrage berekend op basis van het daadwerkelijk aantal afgenomen dagdelen of uren begeleiding. 
Deze worden door de (zorg)aanbieder aangeleverd bij het CAK waarna deze op basis van het geleverde 
aantal dagdelen of uren de eigen bijdrage berekent en int.   
 
De fractie van GroenLinks heeft dienaangaande de volgende vragen: 

1. Wat is, door het aflopen van de garantieregeling, de gemiddelde stijging van de eigen bijdrage 
voor inwoners van Leiderdorp? 

 

http://nos.nl/artikel/2072532-eigen-bijdrage-voor-dagbesteding-fors-omhoog.html


Inwoners die een indicatie hadden voor begeleiding via de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) 
kunnen in 2016 te maken krijgen met een stijging van de eigen bijdrage. Uit gegevens van het CAK blijkt 
dat ongeveer 60% van de Leiderdorpse inwoners de minimale eigen bijdrage betalen (€ 19,40 voor 
alleenstaande en 27,80 voor gehuwden per 4 weken). Deze bedragen blijven in 2016 hetzelfde. 
 
Omdat het college niet over informatie beschikt over de hoogte van de eigen bijdrage per inwoner en 
tevens niet beschikt over de inkomstengegevens, op basis waarvan de eigen bijdrage door het CAK wordt 
berekend, is door ons niet aan te geven of er, in individuele situaties, sprake is van een stijging van de 
eigen bijdrage. Een gemiddelde stijging kan dus eveneens niet worden gegeven. 
 
Systematiek eigen bijdrage 
Om duidelijk te maken waar de verschillen zitten in de systematiek tussen de eigen bijdrage binnen de 
Awbz en de Wmo wordt onderstaand zowel bij zorg in natura als bij het persoonsgebonden budget (pgb) 
weergeven wat de wijzigingen zijn binnen de Wmo, ten opzichten van de Awbz. 
 
De eigen bijdragen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Awbz werden aan de 
hand van dezelfde parameters berekend. Ook de minimale eigen bijdrage per vier weken was gelijk binnen 
de Awbz en de Wmo. De eigen bijdrage binnen de Wmo 2015 (en voorheen Awbz) wordt berekend op 
basis van een aantal factoren: de gezinssamenstelling, leeftijd, inkomen, vermogen en de kosten van de 
voorziening. Een deel van deze factoren is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke 
ondersteuning, wat jaarlijks wordt vastgesteld door het ministerie van VWS.  
 
Voorziening in natura 
Het verschil tussen de Awbz en Wmo zit hem in de kosten van de voorziening. Binnen de Awbz werd 
gerekend met een uurtarief (of dagdeeltarief) van € 14,20, ongeacht welke voorziening een inwoner 
ontving. Binnen de Wmo heeft de gemeente de vrijheid per “voorziening” een uurtarief (of dagdeeltarief) 
vast te stellen; dit tarief mag nooit meer zijn dan de daadwerkelijke kosten van de voorziening. 
Onderstaand treft u de tarieven zoals deze in 2016 gehanteerd zullen worden in de Wmo: 
 

 Begeleiding Groep Basis A en B:   € 20,- per dagdeel; 

 Begeleiding Groep Speciaal A en B:   € 20,- per dagdeel; 

 Begeleiding Individueel Basis:    € 20,- per uur; 

 Begeleiding Individueel Speciaal:   € 20,- per uur. 
 
Er is bij een voorziening in zorg in natura in 2016 dus sprake van een stijging van € 5,80 per uur of 
dagdeel. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen en vermogen zal dit bedrag dus in rekening gebracht 
worden.  
 
Voorziening via het persoonsgebonden budget (pgb) 
Binnen de Awbz werd een eigen bijdrage geïnd over maximaal 33% van het totale persoonsgebonden 
budget. In 2015 is deze regeling in het kader van het overgangsrecht voortgezet. Binnen de Wmo wordt de 
eigen bijdrage berekend over het gehele pgb (dus maximaal de kostprijs van de voorziening). Dit was in de 
Wmo ook voor 1 januari 2015 al het geval. In theorie zou het bij het pgb kunnen dat de eigen bijdrage 3x 
zo hoog wordt (indien de hoogte van het pgb in 2016 gelijk is aan de hoogte van het pgb in 2015). Het gaat 
in dat geval om inwoners die op basis van hun inkomen en vermogen in staat zijn de voorziening volledig 
zelfstandig te betalen. 
 

2. In hoeveel gevallen gaat het om een stijging van meer dan een factor 2 (dus een toename van 
>100%)? 

 
De tarieven voor cliënten vanuit de Awbz stijgen maximaal € 5,80 per uur of dagdeel (van € 14,20 naar  
€ 20,00). Er is  dus, bij zorg in natura, geen sprake van een stijging met meer dan 100% van de bijdrage in 
2015. Binnen het PGB bestaat die mogelijkheid, maar is dat niet waarschijnlijk.  
 

3. Is het college, zoals GroenLinks, van mening dat dit een zeer ongewenste ontwikkeling is? 
 
Uit voorgaande blijkt dat er in Leiderdorp geen sprake is van een dergelijke ontwikkeling.  
 

4. Heeft het college in dat geval reeds plannen klaarliggen om de ergste klappen op te vangen voor 
hen die het treft? 
 

Op basis van de systematiek zoals die in Leiderdorp wordt gehanteerd (eigen bijdrage aan de hand van 
het daadwerkelijke gebruik van de voorziening) kan de eigen bijdrage in 2016 stijgen, maar niet in de mate 
zoals in uw vraag wordt aangegeven. Wel heeft het college ervoor gekozen om het wegvallen van de Wet 
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (waarmee onder andere een korting van 33% op de 



eigen bijdrage werd gegeven) voor de lage(re) inkomens deels te compenseren via een uitbreiding van de 
collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Met de aanbieder van de collectieve 
ziektekostenverzekering, Zorg & Zekerheid, is een uitbreiding van het vergoedingenpakket 
overeengekomen. De daarbij horende premieverhoging wordt voor de doelgroep met een inkomen tot 
120% van de bijstandsnorm volledig vergoed. Deelnemers met een inkomen tussen 120% en 130% van 
de bijstandsnorm kunnen wel deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering, maar ontvangen 
geen bijdrage in de premie. Via deze collectieve ziektekostenverzekering kunnen minima de eigen bijdrage 
Wmo volledig vergoed krijgen.  
 


