Eigen bijdrage 2017 voor de
Wmo in de gemeente Ede
Deze folder gaat over de
eigen bijdrage die u betaalt
voor de ondersteuning
vanuit de Wmo in de
gemeente Ede.

Waarom betaalt u een eigen bijdrage?
U betaalt een eigen bijdrage omdat u ondersteuning krijgt via
de gemeente in de vorm van thuisondersteuning, begeleiding,
dagbesteding of omdat u tijdelijk verblijft in een instelling. Het kan
ook zijn dat u hulpmiddelen heeft via de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) zoals een douchestoel, scootmobiel, trap- of
tillift. Of omdat u een pasje heeft voor de Valleihopper.
Voor alle voorzieningen en ondersteuning die u via de Wmo krijgt,
betaalt u een eigen bijdrage. Hiermee betaalt u zelf een deel van de
kosten.

Hoe hoog is uw eigen maximale periodebijdrage?
Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) bepaalt hoe hoog uw
maximale periodebijdrage is. Het CAK verdeelt het jaar niet in
maanden maar in dertien perioden van vier weken.

Iedereen in Ede moet zo
lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen en
kunnen meedoen....

De hoogte van uw maximale periodebijdrage is afhankelijk van:
1. Uw inkomen en uw vermogen van 2 jaar geleden
2. De samenstelling van uw huishouden
3. Uw leeftijd
4. De gemeente waarin u woont

Huishouden en leeftijd

Periode
bijdrage

Inkomensgrens

Eenpersoons huishouden, niet
pensioengerechtigd

€ 17,50

€ 22.623

Eenpersoons huishouden,
pensioengerechtigd

€ 17,50

€ 17.033

Meerpersoons huishouden, niet
pensioengerechtigd

€

0,00

€ 35.000

Meerpersoons huishouden,
pensioengerechtigd

€ 17,50

€ 23.525

Een rekenvoorbeeld:
Een alleenstaande mevrouw van 80 jaar heeft een jaarinkomen van
€ 25.033. Haar maximale eigen bijdrage is als volgt:
Voor haar inkomen tot en met €17.033 betaalt ze per periode
€ 17,50.
Over het inkomen van € 17.033 tot € 25.033 (€ 8000) betaalt ze
10% mee aan de ondersteuning. Kosten per jaar: € 800.
Een jaar heeft 13 periodes. € 800 gedeeld door 13 is € 61,54.
Per periode komt de maximale eigen bijdrage dan uit op:
€ 17,50 plus € 61,54 is € 79,04.

Wat betaalt u daadwerkelijk
Wat u daadwerkelijk betaalt is ook afhankelijk van de totale kosten
van de ondersteuning. Op de factuur die u krijgt van het CAK staat uw
maximale periodebijdrage vermeld en het bedrag van de gemaakte
kosten voor zorg en ondersteuning.
• Zijn de gemaakte kosten in deze periode hoger dan uw maximale
periodebijdrage? Dan betaalt u de maximale periodebijdrage.
• Zijn de gemaakte kosten in deze periode lager dan uw maximale
periodebijdrage? Dan betaalt u alleen de kosten van ondersteuning
die u heeft gekregen.

Hulp bij het uitrekenen
De berekening van de maximale eigen bijdrage oogt ingewikkeld. Op
de website van het CAK vindt u een rekenprogramma waarmee u zelf
de hoogte van uw maximale periodebijdrage kunt berekenen:
www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp. Het invullen
hiervan vergt ook wel wat. De Wmo consulent wil u daar graag bij
helpen. Omdat u daarbij uw vermogen moet invullen, kan de Wmo
consulent dat alleen doen als u dat zelf vraagt. Het rekenmodel van
het CAK geeft als voorbehoud aan dat de uitkomst een indicatie is en
dat u aan de berekeningen geen rechten kunt ontlenen.

Op www.ede.nl/berekenuwrecht vraagt u
onze inkomensregelingen digitaal aan
met uw DigiD

Colofon
Heeft u vragen?
Kijk op onze website
www.ede.nl/werkeninkomen
Of bel ons op 14 0318
Bezoekadres
Werkplein FoodValley
Raadhuisplein 1, 6711 DE Ede
Openingstijden: op werkdagen van
9 tot 13 uur
E-mail
consulenten@ede.nl
(als u uw consulent wilt
e-mailen)
wizede@ede.nl
(voor algemene vragen en
mededelingen)
Afdeling Werk, Participatie en
Inkomen
Ede, februari 2017

1-0626 - eigen bijdrage wmo

Tot de inkomensgrenzen zoals in onderstaande tabel geldt er
een minimale periode bijdrage. Als uw inkomen hoger is dan de
genoemde inkomensgrens, dan betaalt u in Ede bovendien 10%
van de inkomsten daarboven (zie het rekenvoorbeeld hieronder).
NB: Ede berekent 2% minder dan wat landelijk mag.

