
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

20R.01172 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 8 december 2020 

Portefeuillehouder(s) : wethouder de Weger 
Portefeuille(s) : Wmo 

Contactpersoon : E. de Wit 

Tel.nr. : 8400 

E-mailadres : wit.e@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Lia Noorthoek van de Fractie van ChristenUnie/ SGP en 
door Coby Franken van Progressief Woerden, 
over Financiële nood door stapelnota’s CAK 

Beantwoording van de vragen: 

 

1. Wat weet het college over de problemen bij het CAK? 

Het college is op de hoogte van de ICT-problemen bij het CAK. Hierdoor hebben inwoners over de 
maanden januari t/m maart 2020 en juni t/m september 2020 een stapelfactuur ontvangen. Wmo-cliënten 
zijn hiervan goed op de hoogte gesteld en hebben hierdoor rekening kunnen houden met deze 
stapelfactuur. Op de volgende manier zijn de Wmo-cliënten op de hoogte gebracht: 

1. In mei 2020 heeft de gemeente Woerden alle Wmo-cliënten een brief gestuurd met onder 
andere informatie over de stapelfactuur door de ICT-problemen bij het CAK (bijlage 1); 

2. In juni 2020 heeft het CAK een flyer gestuurd met informatie over de stapelfactuur naar alle 
cliënten die vóór 2020 een Wmo-voorziening hadden (bijlage 2); 

3. Bij nieuwe cliënten of herindicaties hebben de casemanagers de stapelfactuur mondeling 
toegelicht;  

4. Op beschikkingen vanaf januari 2020 staat aangegeven dat het CAK problemen heeft met 
de software en dat de rekeningen later komen. 

 

2. Hoort het college ook signalen van onze inwoners over stapelnota’s of andere onterechte hoge 
rekeningen? 

Woerdenwijzer heeft telefoontjes ontvangen van inwoners met een Wmo-voorziening over de stapelfactuur. 
Deze telefoontjes gingen niet over het niet kunnen betalen van de factuur, maar over fouten in de 
betreffende factuur. Bijvoorbeeld dat een inwoner wel een factuur heeft ontvangen over de maanden april 
en mei 2020 (terwijl deze maanden niet in rekening zouden worden gebracht), of dat een inwoner een 
maand geen zorg heeft ontvangen, maar van het CAK toch een factuur ontvangt over deze maand. 
Woerdenwijzer lost deze problemen gezamenlijk op met het CAK, zodat onze inwoners geen onterechte 
factuur hoeven te betalen. 

a. Zo nee: wil het college dan uitzoeken of dit inderdaad gebeurt en hoe vaak en hoeveel dat is? 

Niet van toepassing. 
 

b. Zo ja: Vindt het college dan net als wij dat het niet zou mogen gebeuren dat mensen opgezadeld 
worden met rekeningen en daardoor in financiële problemen komen, terwijl de bedoeling was dat 
ze juist minder kosten zouden hebben? 

Het college is het ermee eens dat inwoners geen onterechte facturen moeten betalen over niet 
geleverde zorg of over de maanden april en mei 2020. Inwoners zijn echter op de hoogte gesteld over 
de stapelfacturen en wij zijn dan ook niet van mening dat inwoners worden opgezadeld met 



rekeningen. In onze contacten met inwoners over dit onderwerp herkennen wij ook niet dat inwoners 
zich melden over het niet kunnen betalen van de factuur. Het college is het er niet mee eens dat 
inwoners de hogere rekening nu niet hoeven te betalen. Inwoners met een Wmo-voorziening zijn goed 
op de hoogte gesteld over de stapelfacturen en hebben hiermee rekening kunnen houden. Ook het 
CAK heeft ons bericht dat ook zij tot dusver nauwelijks negatieve reacties van cliënten hebben 
ontvangen. 

 

3. Is het college het met ons eens dat we een verantwoordelijkheid hebben voor onze inwoners die 
zorg nodig hebben en nu extra in de problemen komen? 

Ja, wij zijn het ermee eens dat wij een verantwoordelijkheid hebben voor onze inwoners die zorg of 
ondersteuning nodig hebben, alleen herkennen wij niet dat inwoners door de stapelfactuur in 
(financiële) problemen zijn gekomen. Daarnaast hebben inwoners zelf een verantwoordelijkheid om 
facturen te betalen.  
 

4. Is het college bereid om in overleg met maatschappelijke organisaties op zoek te gaan naar 
mogelijke oplossingen voor inwoners die hierdoor echt in de problemen komen? 

Ja, daar zijn wij toe bereid. 
 

5. Is het college bereid en in staat om eventueel ook tijdelijk financiële hulp te bieden aan minima die 
hierdoor worden getroffen als het niet lukt om de technische problemen snel op te lossen? 

Ja, daar zijn wij toe bereid. 
 

 

6. Wil het college dit probleem ook doorgeven aan de landelijke overheid? 

Nee, wij gaan ervan uit dat dit bekend is bij de landelijke overheid; de VNG heeft hier namens 
gemeenten contact over met het CAK. Zie onder andere: https://vng.nl/nieuws/aanleveren-

startberichten-abonnementstarief-nog-geen-datum 

 

Bijlagen: 
 

Bijlage 1: de ingekomen brief met corsanummer: 20.021167 

Bijlage 2: Brief inwoners effect maatregelen hulpverlening en eigen bijdrage met corsanummer: 20.021373 

Bijlage 3: Flyer CAK met corsanummer: 20.021374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

functie1 functie2 

handtekening1 handtekening2 

naam1 naam2 

 



   

 

 

Financiële nood door stapelnota’s CAK - Schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO 

Door de coronacrisis en zeker de lockdown in het voorjaar kon veel zorg niet gegeven 

worden aan onze inwoners. Het gaat dan om zorg die valt onder de zogeheten Wet 

Maatschappelijke Zorg, de WMO, zoals huishoudelijke zorg, dagbesteding en begeleiding. Er 

werd door de landelijke overheid beloofd dat mensen dan ook geen ‘eigen bijdrage’ hoefden 

te betalen. Voor de gemeente betekent dat minder inkomsten, maar dat zou ook worden 

gecompenseerd. Het administratiekantoor CAK moest dit tot slot allemaal netje regelen 

zodat zowel de inwoners als de gemeentes hier geen last van zouden hebben. * 

Helaas lijkt het niet goed te gaan met het regelen hiervan door technische problemen met 

een nieuw systeem bij het CAK. Wij horen van inwoners dat ze soms wel een ‘stapelnota’  

krijgen van wel 7 maanden.  

Daarom hebben wij de volgende vragen aan de burgermeester en wethouders (het college) 

1. Wat weet het college over de problemen bij het CAK? 

2. Hoort het college ook signalen van onze inwoners over stapelnota’s of andere 

onterechte hoge rekeningen? 

a. Zo nee: wil het college dan uitzoeken of dit inderdaad gebeurt en hoe vaak en 

hoeveel dat is? 

b. Zo ja: Vindt het college dan net als wij dat het niet zou mogen gebeuren dat 

mensen opgezadeld worden met rekeningen en daardoor in financiële 

problemen komen, terwijl de bedoeling was dat ze juist minder kosten 

zouden hebben? 

3. Is het college het met ons eens dat we een verantwoordelijkheid hebben voor onze 

inwoners die zorg nodig hebben en nu extra in de problemen komen?  

4. Is het college bereid om in overleg met maatschappelijke organisaties op zoek te 

gaan naar mogelijke oplossingen voor inwoners die hierdoor echt in de problemen 

komen? 

5. Is het college bereid en in staat om eventueel ook tijdelijk financiële hulp te bieden 

aan minima die hierdoor worden getroffen als het niet lukt om de technische 

problemen snel op te lossen? 

6. Wil het college dit probleem ook doorgeven aan de landelijke overheid? 

 

Woerden, 21 november 2020 

ChristenUnie/ SGP, Lia Noorthoek 

Progressief Woerden, Coby Franken 



   

 

 

 

 

*) Toelichting: Op 31 augustus is in het Staatsblad gepubliceerd dat er over de maanden april 

en mei geen eigen bijdrage over de WMO verschuldigd was (2 x19 euro abonnementstarief) 

en deze niet door het CAK in rekening zouden worden gebracht. Gemeenten worden met 

een extra bijdrage (18 miljoen) hiervoor gecompenseerd. Minister de Jonge had dit al 

aangekondigd op 22 april 2020 in een kamerbrief en daarin valt te lezen: ”Het CAK vraag ik 

zorg te dragen voor de uitvoering van dit besluit. Het CAK informeert cliënten op korte 

termijn over dit besluit en draagt zorg voor een correcte administratieve afhandeling en 

lastenverlichting voor gemeenten, zorgaanbieders en burgers.” 

 



Geachte heer/mevrouw, 

Het Coronavirus houdt ons al ruime tijd in zijn greep. Veel inwoners merken de effecten van de 

landelijke maatregelen op hun hulpverlening. U misschien ook. Wij denken graag met u mee en 

helpen u waar mogelijk. In deze brief brengen wij u op de hoogte van de effecten van de landelijke 

maatregelen op uw hulpverlening en de laatste stand van zaken rond de eigen bijdrage Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  

De hulpverlening door zorgaanbieders  

Veel dagbestedingslocaties zijn (deels) gesloten, begeleiding wordt soms via de telefoon en/of 

beeldbellen geboden en de huishoudelijke hulp voert alleen de belangrijkste taken uit. Aanbieders 

doen er alles aan om de hulpverlening door te laten gaan. Als het niet anders kan, proberen zij in 

overleg met u een alternatief te vinden. Zoals regelmatig telefonisch contact of een huisbezoek in 

plaats van dagbesteding. Uiteraard moet het contact zowel voor u als uw hulpverlener veilig zijn. De 

zorgaanbieders volgen daarom de landelijke richtlijnen voor contact. Als er bij afwezigheid van uw 

gebruikelijke zorg problemen ontstaan; bespreek dit met ons zodra u of uw mantelzorger dit merkt. 

We denken dan met u mee over oplossingen die in deze tijd mogelijk zijn. U kunt contact opnemen 

met uw casemanager (uw vaste contactpersoon) vanuit de gemeente Woerden. Weet u niet wie dit 

is, of krijgt u hem / haar niet te pakken, bel dan met het algemene nummer van WoerdenWijzer 0348 

– 428600.

Eigen bijdrage Wmo 

Voor de hulp of ondersteuning van onze gemeente betaalt u mogelijk een eigen bijdrage van € 19,-
per maand. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze bijdrage. Per 2020 is het CAK 

overgestapt naar een nieuw systeem. Dit systeem is nog niet werkend en daarom heeft u 

(waarschijnlijk) nog geen factuur ontvangen. Het CAK doet zijn uiterste best om zo snel mogelijk alle 

klanten een brief over de eigen bijdrage en/of factuur te sturen over de eerste maanden van 2020. 

Wilt u de factuur liever in delen betalen? Dat is mogelijk. Neem dan contact op 

met het CAK zodra u de factuur heeft ontvangen. 

Geen eigen bijdrage april en mei  

Wij krijgen ook vragen over de eigen bijdrage voor de hulp nu deze anders is of is komen te vervallen. 

Minister De Jonge van VWS heeft besloten dat in verband met het coronavirus de eigen bijdrage voor 

in ieder geval de maanden april en mei collectief niet wordt geïnd. Dit geldt voor alle Wmo-cliënten 

behalve de cliënten met de voorzieningen beschermd wonen intramuraal en opvang.  

Dit is een bijzondere en moeilijke tijd voor ons allemaal. We vragen uw begrip en samenwerking om 

deze tijd zo goed mogelijk met elkaar door te komen. Wij wensen u veel sterkte toe. Heeft u na het 

lezen van deze brief nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met 

WoerdenWijzer. E-mail:  info@woerdenwijzer.nl. Telefoon: 0348 – 428 600,  bereikbaar op maandag 
t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 

Met vriendelijke groet, 

mevrouw [naam] 
Manager Sociaal Team WoerdenWijzer 

mailto:info@woerdenwijzer.nl


www.hetcak.nl/wmo2020

Een belangrijk 
bericht van het
CAK

Een belangrijk 
bericht van het  
CAK



Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeten een eigen bijdrage 
betalen. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,- per maand. 

Door een technisch probleem in onze systemen heeft nog niet 
iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. Wij doen er 
alles aan om onze Wmo-klanten zo snel mogelijk een persoonlijk 
bericht te sturen. De komende maanden versturen wij klanten die 
van de Wmo gebruik maken, stap voor stap de facturen. Onze 
excuses voor het ongemak.

In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-hulp 
en ondersteuning niet geleverd en daarom heeft de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage voor 
de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen. Mensen 
betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- = 
maximaal € 190,-.

Advies aan Wmo-klanten: Reserveer geld en leg alvast € 19,- 
per maand opzij.

Het is altijd mogelijk om kosteloos een betalingsregeling met het 
CAK af te spreken. Dit bieden wij aan om betalingsproblemen 
te voorkomen. Klanten kunnen hier gebruik van maken zodra zij 
facturen ontvangen. Informatie hierover staat op alle facturen.

Meer informatie over de Wmo is te vinden op www.hetcak.nl/wmo2020. 
Hier staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Of bel 0800 - 1925: 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur (gratis).

Heeft u geen hulp of ondersteuning in 2020 ontvangen? Dan is dit bericht niet 
voor u van toepassing.
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