
Gemeenten mogen ...

Eigen bijdrage regeling 

  

Zorgkosten terug

De Wmo gaat uit van een individuele toetsing per cliënt en staat niet 
toe, dat gemeenten mensen met een inkomen boven een bepaalde 
grens, uitsluiten van het recht op een voorziening. 

Nadat minister Schippers zich hierover afgelopen jaar had 
uitgesproken, heeft de hoogste rechter van Nederland dit begin 
2012 bevestigd.

De uitspraak betekent, dat mensen die door een gemeente, op 
basis van een inkomensgrens voor een voorziening afgewezen 
zijn, reden hebben om hiertegen bezwaar te maken. Heeft u hier 
vragen over kunt u desgewenst contact met ons opnemen.

Regelmatig ontvangt de gemeente vragen over de eigen bijdrage. 
Daarom een korte toelichting hierover en over de rol van het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK). De gemeente mag een eigen bijdrage 
vragen aan mensen die gebruik maken van een voorziening zoals 
een scootmobiel, traplift of hulp bij het huishouden. De gemeente 
geeft de werkelijke kosten per 4 weken door aan het CAK. Zij 
berekenen op basis van uw inkomen de hoogte van de eigen 
bijdrage die u iedere 4 weken moet betalen. De eigen bijdrage kan 
nooit hoger zijn dan de werkelijke kosten. U ontvangt van het CAK 
een brief waarin staat wat u moet betalen. 

Omdat het CAK bij de belastingdienst uw inkomensgegevens 
opvraagt, duurt het vaak lang voordat zij kunnen bepalen, hoe hoog 
uw eigen bijdrage gaat zijn. Hierdoor is het mogelijk, dat u al enige 
maanden gebruik maakt van de voorziening, voordat u de eerste 
factuur van het CAK ontvangt. Deze factuur betreft dan de volledige 
voorliggende periode en kan doordoor hoog zijn. Wij raden u daarom 
aan, om vanaf het begin rekening te houden met de eigen bijdrage, 
die u moet gaan betalen, door deze eventueel apart te zetten. Zo 
voorkomt u dat u in de financiële problemen komt.

U kunt uw eigen bijdrage berekenen via www.cak.nl. Bij vragen kunt 
u ook terecht bij het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg telefonisch 
bereikbaar op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 
van 8.30-12.30 uur en op woensdag van 13.30-19.30 uur op tel.nr. 
0416-289247.

Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten
met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen,
aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks
leven voor u duurder is. Er zijn verschillende regelingen om dit te 
compenseren, echter nooit volledig. Maak er gebruik van! 

Op de website www.meerkosten.nl kunt u precies zien, hoe
u dat moet aanpakken. Wanneer u geen internet heeft kunt u met
uw vragen bellen naar de belastingtelefoon: 0800-0543. De site
geeft ook informatie over andere tegemoetkomingen. Met vragen
hierover kunt u bellen naar het informatiepunt van de Rijksoverheid
tel.nr. 0800-8051

Ingezonden door de gemeente
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De gemeente werkt hard aan het up-to-date houden van haar adressenbestand. Toch 
kan het voorkomen, dat deze nieuwsbrief bij u bezorgd wordt, terwijl de geadresseerde 
is overleden of verhuisd. Zowel de gemeente als wij vinden dit heel vervelend en bieden 
u daarvoor op voorhand welgemeende excuses aan. Daarnaast willen wij u vragen de 
foutieve adressering door te geven via telefoonnummer 0416 – 27 47 27.

Toegankelijk uitzichtpunt 

Meldpunt Woonomgeving  

OV / NS- Begeleiderskaart

Regiotaxi In Tilburg beschikken het St. Elisabethziekenhuis (hoofdingang) 
en het TweeStedenziekenhuis (hoofdingang) over een taxipoint. 
Helaas is dat in Waalwijk nog niet het geval.

Omdat het meestal onduidelijk is, hoe laat u na een afspraak in het 
ziekenhuis klaar bent, is het moeilijk om vooraf een terugreis met 
de regiotaxi te boeken. 

Met de vervoerder is afgesproken dat de klant een rit via de 
receptionist van het ziekenhuis kan bestellen. Als u de terugrit via de 
receptie van het ziekenhuis laat bestellen, zal geprobeerd worden 
uw wachttijd (enigszins) te bekorten.

U kunt een OV-Begeleiderskaart aanvragen wanneer u in Nederland 
woont en als gevolg van uw handicap niet zelfstandig met het 
openbaar vervoer kunt reizen. 
Dit kunt u doen door telefonisch, via 0900-1462 (€ 0,10 p.m.), een 
aanvraagformulier OV-Begeleiderskaart / Bijzondere Vergunning 
aan te vragen. 
Indien u een begeleiderskaart hebt, kan u een begeleider gratis 
meenemen in trein, metro, bus en regiotaxi. Geef aan het begin 
van de reservering door, dat u in het bezit bent van een OV / 
NS-Begeleiderskaart en dat u een begeleider meeneemt. Zorg 
ervoor, dat u de OV / NS-Begeleiderskaart bij het instappen aan de 
chauffeur kunt laten zien.

Het Meldpunt Woonomgeving is bedoeld voor al uw meldingen en 
klachten over de openbare ruimte / woonomgeving. 

Het gehandicaptenplatform roept u op om er melding van te maken 
als u bijvoorbeeld last heeft van losliggende tegels, boomwortels, 
kapotte verlichting, enz… 

Aarzel niet en bel het Meldpunt Woonomgeving: bereikbaar van 
8:30-12:30 uur / 13:30-17:00 uur op tel.nr. 0416-273455, zodat het 
opgelost kan worden. 

Het gehandicaptenplatform heeft hier positieve ervaringen mee. 

Op 6 mei 2012 heeft er een groot Duinfeest plaatsgevonden i.v.m. 
de viering van het 10 jarig bestaan van Nationaal Park De Loonse 
en Drunense Duinen. 
Die dag is tevens het met een rolstoel / scootmobiel bereikbare 
uitzichtpunt nabij Bosch en Duin feestelijk in gebruik genomen. 
Beslist de moeite waard daar eens een kijkje te gaan nemen.

St. Gehandicaptenplatform Kaatsheuvel – Loon op Zand – De Moer 
wenst u een zonnige zomer toe.
 
Op onze website www.gehandicaptenplatformklm.nl staan 
wellicht voor u nog enkele bruikbare ideeën betreffende vakantie. 


