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Medio september 2011 is aan alle personen met een of meer Wmo voorzieningen een nieuwsbrief Zorg & 
Inkomen gestuurd, met daarin informatie over alle wijzigingen in het Wmo beleid.  
Op 26 september 2011 is aan alle personen die een scootmobiel of andere individuele vervoersvoorziening 
hadden een beschikking gestuurd, met daarin een aankondiging dat vanaf 2 januari 2012 een eigen bijdrage van 
toepassing is. Bij deze brief was een folder gevoegd van het CAK met uitleg over de eigen bijdrage en tevens 
werd verwezen naar de website van het CAK voor verdere informatie. 
Alle cliënten die een eigen bijdrage moeten gaan betalen zijn in december 2011 door de gemeente aangemeld bij 
het CAK. 
Nieuwe cliënten die na 1 september 2011 een aanvraag hebben ingediend voor een voorziening waarvoor vanaf 
januari 2012 een eigen bijdrage geldt, zijn en worden direct bij de aanvraag mondeling en schriftelijk 
geïnformeerd over het feit dat er een eigen bijdrage van toepassing is. 
De gemeente kan geen informatie verstrekken over de hoogte van de eigen bijdrage, omdat die door het CAK 
wordt vastgesteld op basis van de inkomensgegevens, de hoogte van de kosten en eventuele andere eigen 
bijdragen. 
Hoe snel het CAK de eigen bijdrage kan vaststellen hangt af van wanneer het CAK kan beschikken over de 
inkomensgegevens van de belastingdienst. Als die snel beschikbaar zijn kan het CAK vanaf maart 2012 de 
eerste beschikkingen en facturen afgeven. In sommige gevallen kan het tot een jaar duren, voordat de hoogte 
van de eigen bijdrage definitief kan worden vastgesteld. Het hangt ervan af wanneer het definitieve inkomen 
bekend is. In de meeste gevallen gaat het CAK uit van de inkomensgegevens van 2010 voor het vaststellen van 
de eigen bijdrage in 2012. 
Cliënten kunnen zelf altijd een proefberekening maken via de website van het CAK. Uiteraard kan aan deze 
berekening geen recht ontleend worden. Men kan ook hulp vragen bij het maken van een proefberekening, 
bijvoorbeeld via een familielid of kennis, via de formulierenbrigade of via 't Loket. Bij 't Loket wordt dit als 
service voor cliënten gedaan, maar de gemeente bepaalt niet de hoogte van de eigen bijdrage en kan daar dus 
ook geen uitspraken over doen.  
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