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Beantwoording van de vragen 
Eigen bijdrage ‘nieuwe’ cliënten Ferm Werk Light die overgedragen zijn aan Woerden Wijzer 
Wout den Boer, STERK Woerden 
Inleiding: 
In september 2021 is de raad geïnformeerd omtrent de wijziging van behandelen bij ongeveer 225 inwoners met een 
bijstandsuitkering met als doelstelling bij hen meer te betrekken bij de sociale en economische participatie in Woerden. 
 
Ons is toen niet verteld dat dit voor de betrokken inwoners een financieel nadeel oplevert van 19 euro per persoon per 
maand in de vorm van een aanslag door het CAK. 
 
Vragen aan het college 
 
1.    Was het college op de hoogte van deze maandelijkse aanslag door het CAK? 
 
Alvorens uw vragen te beantwoorden eerst een toelichting op de doelstelling van het doorverwijzen van inwoners van 
Ferm Werk naar Woerden Wijzer. Met het doorverwijzen van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar 
Woerden Wijzer wordt integraal aanbod ontsloten; zowel voor hulpvragen op het gebied van werk (Ferm Werk); als 
hulpvragen op het gebied van sociale en maatschappelijke activering en zorg (Woerden Wijzer). 
Momenteel zijn er bij Ferm Werk 120 inwoners gesproken. Van hen zijn er 64 met een hulpvraag doorverwezen naar 
Woerden Wijzer. Bij Woerden Wijzer worden de meeste van deze mensen voorzien van algemeen activeringsaanbod, 
zoals vrijwilligerswerk, een sociale activiteit of hulp bij schulden. Een beperkt aantal van 14 inwoners kreeg tot dusver een 
maatwerk voorziening aangeboden in de vorm van dagbesteding, een vervoersvoorziening, een woningaanpassing of 
huishoudelijke hulp. Voor deze voorzieningen geldt standaard een eigen bijdrage. Of aanmelding voor een maatwerk 
voorziening nu via de reguliere weg geschiedt of via een aanpak als Woerden Wijzer, inwoners moeten voor het gebruik 
maken van Wmo maatwerk voorziening altijd een eigen bijdrage betalen. 
Het college was op de hoogte van de eigen bijdrage. Voor inwoners, die hulp of ondersteuning krijgen vanuit de Wmo is 
vanaf 2020 het maximale abonnementstarief € 19,00 per maand. 
 
2.    Is deze aanslag per persoon of per huishouden? 
 
De maximale eigen bijdrage van € 19,- per maand geldt per huishouden. Maken meer personen in één huishouden 
gebruik van de Wmo, dan betalen zij samen € 19,- 
 



3.    Is het college bereid de betrokkenen volledig te compenseren? 
 
Iedere inwoner die door Ferm Werk wordt doorverwezen naar de WMO, krijgt een breed gesprek met een casemanager. 
Als blijkt dat er, als gevolg van het ontbreken van financiële draagkracht, afgezien wordt van het aanvaarden van hulp 
vanuit de WMO ,dan kan de casemanager besluiten om de eigen bijdrage kwijt te schelden. 
Voor inwoners met een andere hulpvraag op het gebied van bijvoorbeeld sociale activering of vrijwilligerswerk, daarvoor 
geldt de eigen bijdrage uiteraard niet. Het gaat hier dus om de gevallen, die worden doorverwezen naar de WMO. Van 1 
oktober 2021 tot en met 28 februari 2022 betrof dit 14 gevallen. 
 
Voor 2020 heette het abonnementstarief de " inkomensafhankelijke eigen bijdrage". Het abonnementstarief geldt 
bijvoorbeeld voor begeleiding, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. De hoogte van het 
abonnementstarief is niet meer inkomensafhankelijk en is in 2020 vastgesteld op maximaal € 19,00 per maand. 
 
4.    Hoe gaat het college dit communiceren met de betrokkenen? 
 
Wanneer een inwoner wordt doorverwezen en bij Woerden Wijzer een aanvraag doet voor de Wmo, dan wordt er een 
breed gesprek gevoerd met een casemanager. In dit gesprek komen ook de eigen bijdrage en de gevolgen die de eigen 
bijdrage hebben voor de betrokkene aan de orde. Indien er niet voldoende financiële draagkracht is, dan kan de 
casemanager de eigen bijdrage kwijtschelden. 
 
5.    Veroorzaken deze ‘nieuwe’ kosten geen extra nadeel in plaats van een besparing zoals in september ons is 
voorgespiegeld? 
 
Deze ‘nieuwe kosten’ vormen, gezien de genoemde orde van grootte, geen extra nadeel. 
 
   
 
Bijlagen 
art. 42 vragen STERK Woerden aangaande eigen bijdrage 



 

 
 
 
 
Schriftelijke vragen - Eigen bijdrage ‘nieuwe’ cliënten Ferm Werk Light die overgedragen zijn aan 
Woerden Wijzer 
 
Inleiding: 
In september 2021 is de raad geïnformeerd omtrent de wijziging van behandelen bij ongeveer 225 
inwoners met een bijstandsuitkering met als doelstelling bij hen meer te betrekken bij de sociale en 
economische participatie in Woerden. 
 
Ons is toen niet verteld dat dit voor de betrokken inwoners een financieel nadeel oplevert van 19 
euro per persoon per maand in de vorm van een aanslag door het CAK. 
 
Vragen aan het college: 
 

1. Was het college op de hoogte van deze maandelijkse aanslag door het CAK? 
2. Is deze aanslag per persoon of per huishouden? 
3. Is het college bereid de betrokkenen volledig te compenseren? 
4. Hoe gaat het college dit communiceren met de betrokkenen? 
5. Veroorzaken deze ‘nieuwe’ kosten geen extra nadeel in plaats van een besparing zoals in 

september ons is voorgespiegeld? 
 
 
Wout den Boer 
STERK Woerden 
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