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Geachte mevrouw De Raadt, 

Op 23 september 2014 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake de eigen 
bijdrage huishoudelijke zorg. 

Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waama het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 
beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief. 

1. Hoeveel cliënten, in de gemeente Haarlem, maken gebruik van huishoudelijke 
zorg uitgekeerd in natura dan wel middels een pgb? 

Aantal cliënten die gebruik maken van zorg in natura: 3118 (peildatum 22-10-2014) 
Aantal cliënten die gebruik maken van een pgb: 439 (peildatum 22-10-2014) 

2. Hoeveel daarvan betalen een eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp in 
natura? 

Alle cliënten betalen een eigen bijdrage. Er geldt een maximum aan de eigen 
bijdrage, afhankelijk van het inkomen. 

3. Hoeveel daarvan betalen een eigen bijdrage voor hun pgb? 

Alle cliënten met een pgb betalen eveneens een eigen bijdrage, afhankelijk van het 
inkomen. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
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4. Is het correct dat de gemeente Haarlem deze cliëntgegevens niet zelf overlegt 

aan het CAK voor de berekening van de eigen bijdrage, maar dit - in het geval 
er sprake is van zorg uitgekeerd in natura - overlaat aan de zorgaanbieders? 

Dit is correct. 

5. Is het correct dat de gemeente Haarlem deze cliëntgegevens niet zelf overlegt 
aan het CAK voor de berekening van de eigen bijdrage, maar dit - in het geval 
er sprake is van zorg uitgekeerd middels een pgb - ook overlaat aan de 
zorgaanbieders ? 

Nee, dit is niet correct, in het geval van een pgb levert de gemeente zelf de 
gegevens aan bij het CAK. 

6. Is het correct dat de gemeente Haarlem geen controle uitoefent of alle cliënten 
ook daadwerkelijk geregistreerd staan bij het CAK? 

Nee, dit is niet correct, de Gemeente Haarlem voert 2 keer per jaar een controle uit 
of alle gebruikers zijn aangemeld bij het CAK. 

7. Zo ja, bestaat er dus een kans dat een aantal cliënten ten onrechte geen eigen 
bijdrage betalen, omdat ze niet geregistreerd staan bij het CAK en de 
gemeente Haarlem om die reden inkomsten misloopt? 

De halfjaarlijkse controle zorgt er voor dat iedere cliënt die gebruik maakt van de 
voorziening hulp bij het huishouden, in de vorm van een pgb, of zorg in natura, een 
eigen bijdrage betaalt. Doordat deze controle twee keer per jaar plaatsvindt en de 
gemeente niet met terugwerkende terugvordert, bestaat de kans dat in een enkel 
geval sprake is van onterecht geen eigen bijdrage betalen. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

J. Scholten .B. Schneiders 
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Schriftelijke vragen ex. art. 38 RvO 

Betreft: Eigen bijdrage huishoudelijke zorg 

Geacht college. 

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde wil ik de volgende vragen stellen 
aan het college van B&W. 

Voor sommige vormen van zorg vanuit de Wmo en de AWBZ is het nodig dat een eigen 
bijdrage wordt betaald. Een eigen bijdrage is meestal inkomensafhankelijk. Het CAK 
berekent de eigen bijdrage op basis van de aangeleverde cliëntgegevens. 

1. Hoeveel cliënten, in de gemeente Haarlem, maken gebruik van huishoudelijke 
zorg uitgekeerd in natura dan wel middels een pgb? 

2. Hoeveel daarvan betalen een eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp in 
natura? 

3. Hoeveel daarvan betalen een eigen bijdrage voor hun pgb? 

4. Is het correct dat de gemeente Haarlem deze cliëntgegevens niet zelf overlegt aan 
het CAK voor de berekening van de eigen bijdrage, maar dit - in het geval er 
sprake is van zorg uitgekeerd in natura - overlaat aan de zorgaanbieders? 

5. Is het correct dat de gemeente Haarlem deze cliëntgegevens niet zelf overlegt aan 
het CAK voor de berekening van de eigen bijdrage, maar dit - in het geval er 
sprake is van zorg uitgekeerd middels een pgb - ook overlaat aan de 
zorgaanbieders? 

6. Is het correct dat de gemeente Haarlem geen controle uitoefent of alle cliënten 
ook daadwerkelijk geregistreerd staan bij het CAK? 

7. Zo ja, bestaat er dus een kans dat een aantal cliënten ten onrechte geen eigen 
bijdrage betalen, omdat ze niet geregistreerd staan bij het CAK en de gemeente 
Haarlem om die reden inkomsten misloopt? 

Met vriendelijke groet, 

Eva de Raadt 
CDA Haarlem 


