
 
 

Nijmegen, 16 maart 2015 
 
Aan: het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen 
Van: Cor van Norel, SP-fractie Nijmegen 

 

Betreft: Schriftelijke vragen, conform artikel 39 van het reglement van orde 

 

Onderwerp: Duidelijkheid over eigen bijdrage WMO 
 
Geacht college, 
 

Onlangs is ons gebleken dat mensen die in Nijmegen recht hebben op huishoudelijke 
hulp uit de WMO een veel te hoge eigen bijdrage wordt gevraagd. In het 
coalitieakkoord van SP, GroenLinks, PvdA, De Nijmeegse Fractie en VSP is 
vastgelegd dat mensen met een jaarinkomen tot 28.000 euro vanaf 1 januari 2015 
hooguit de minimale eigen bijdrage betalen van 19 euro per vier weken. Boven die 
inkomensgrens betalen WMO-gerechtigden een oplopende eigen bijdrage afhankelijk 
van het inkomen. Daarmee hebben we in Nijmegen de torenhoge eigen bijdrage voor 
thuiszorg en voorzieningen afgeschaft. Wij beschouwen het als een kwestie van 
beschaving dat wij allemaal samen betalen voor de zorg die mensen nodig hebben. 
Dat heet solidariteit, en dat is waar Nijmegen voor gekozen heeft. Daarmee is 
Nijmegen uniek in Nederland en daar mogen we heel trots op zijn. 
 

Helaas blijkt het CAK (Centraal Administratie Kantoor), dat voor gemeenten (en ook 
voor Nijmegen) de eigen bijdragen int, niet op de hoogte te zijn van het gewijzigde 
Nijmeegse beleid. Onlangs kreeg een Nijmeegse mevrouw met 3 uur thuiszorg per 
week de mededeling van het CAK dat ze voortaan 46 euro per vier weken aan eigen 
bijdrage moet betalen voor deze WMO-voorziening. Haar jaarinkomen ligt ver onder 
de 28.000 euro en dat kan dus niet kloppen. Navraag bij het CAK maakte duidelijk 
dat ze daar niet op de hoogte waren van het gewijzigde Nijmeegse beleid. Op de 
website van het CAK wordt een rekenmodule voor eigen bijdrage voor WMO-
voorzieningen per gemeente aangeboden. Ook deze rekenmodule werkt met onjuiste 
cijfers en komt voor deze mevrouw uit op een eigen bijdrage van 46 euro per vier 
weken in plaats van 19 euro. Op de Nijmeegse gemeentelijke website is nauwelijks 
iets terug te vinden over het gewijzigde beleid voor eigen bijdragen voor de WMO. 
Nergens wordt helder gecommuniceerd dat iedereen met een jaarinkomen onder de 
28.000 euro niet meer dan minimale eigen bijdrage van 19 euro hoeft te betalen. 
Navraag bij de gemeentelijke sociale dienst leerde dat ook ambtenaren die 
bijzondere bijstand verstrekken niets weten van gewijzigd beleid met betrekking tot 
de eigen bijdragen voor de WMO. Ook heeft deze mevrouw geen brief ontvangen 
waarin duidelijk staat dat vanaf 1 januari 2015 de eigen bijdrage voor de WMO fors 
verlaagd is. 
 

Gelet op bovenstaande stellen we uw college graag de volgende vragen. 
 

1. Is het college met de SP fractie van mening dat de communicatie over het 
nieuwe gemeentelijk beleid met betrekking tot de eigen bijdragen voor WMO-
voorzieningen onduidelijk is? Bent u met ons van mening dat u daarover veel 
duidelijker kunt communiceren via de gemeentelijke website? Vindt u net als 
de SP-fractie dat een brief aan alle WMO-gebruikers op zijn plaats is, 



 
 

aangezien de eigen bijdrage fors verlaagd is per 1 januari 2015? Wanneer 
gaat u op dit punt actie ondernemen? 

2. Klopt het dat het CAK niet op de hoogte is van de nieuwe beleidsregels in 
Nijmegen met betrekking tot de eigen bijdrage voor de WMO? Zo ja, wat gaat 
het college hieraan doen? Gaat het college er bij het CAK ook op aandringen 
de rekenmodule op hun website op de kortst mogelijke termijn aan te passen, 
zodat mensen zelf kunnen uitrekenen hoe hoog hun eigen bijdrage is? 

3. Hoe kan het dat het CAK de Nijmeegse beleidsregels niet per direct uitvoert 
en in maart nog niet op de hoogte lijkt te zijn van de nieuwe beleidsregels van 
de gemeente? 

4. Kan het college aangeven hoeveel mensen er door het CAK foutief zijn 
geïnformeerd over de hoogte van de eigen bijdrage in 2015, en hoeveel 
mensen in Nijmegen inmiddels een te hoge eigen bijdrage voor de WMO aan 
het CAK hebben betaald? 

5. Is het college van plan om bij het CAK aan te dringen alle foutieve inningen 
van te hoge eigen bijdragen vanaf 1 januari 2015 te herstellen? Op welke 
termijn is dit herstel afgerond? 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 

 

namens de SP fractie, 
Cor van Norel 
 


