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Raadsvragen   
Van het raadsleden N. Rennenberg en Verbeek (OAE) over 
eigen bijdragen dagbesteding 
 
 
Vanuit ons netwerk bereiken ons signalen die ons zeer verontrusten. Mensen die een 
beschikking krijgen op dagbesteding moeten schijnbaar een eigen bijdrage betalen van  
€20,= per maand. Mensen die in een activeringsprogramma zitten hoeven blijkbaar geen 
eigen bijdrage te betalen.  
Op het wonen blijkt ook een eigen bijdrage van € 20,= te zitten. 
Het Ouderen Appèl Eindhoven vindt € 40,= eigen bijdrage te veel voor mensen die geen 
of zeer weinig geld hebben. 
 
Onze conclusie aangaande het bovenstaande is de volgende: 
dat mensen met een complexe problematiek een eigen bijdrage moeten betalen als ze 
willen participeren in dagbesteding terwijl mensen die meer mogelijkheden om om 
geactiveerd te worden naar werk geen bijdrage hoeven te betalen voor hun traject. 
 
Naar ons idee is dit onwenselijk. 
 
Bovenstaande brengt ons dan ook tot de volgende vragen: 
1. Bent u op de hoogte van het boven beschrevene? Zo ja, wat vindt u van deze 
situatie? Zo nee, wat gaat u doen om uw zwarte gat in kennis te vullen met de juiste 
informatie? 
 
2. Bent u het met ons eens dat hier sprake is van ongelijke behandeling omdat mensen 
die weinig perspectief hebben door hun problematiek betalen voor participatie en 
mensen die in een dagactivering komen niet.? 
 
3. Wat vindt u van de situatie dat mensen met geen of zeer weinig geld € 40,= in de 
maand aan eigen bijdragen moeten betalen? 
 
4. Welke maatregelen denkt u te gaan nemen om de bovenstaande ongelijkheid (zie 
bijvoorbeeld vraag 2) aan te pakken en op te lossen? 
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Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
1.  Bent u op de hoogte van het boven beschrevene? Zo ja, wat vindt u van deze 

situatie? Zo nee, wat gaat u doen om uw zwarte gat in kennis te vullen met de juiste 
informatie? 

 
Op 14 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Eindhoven ingestemd met de 
verordening Sociaal Domein (dossiernummer 14.38.451). In artikel 4.9 van deze 
verordening is opgenomen: ‘voor het gebruik van een algemene voorziening (niet zijnde 
cliëntondersteuning), een pgb en een maatwerkvoorziening is een bijdrage in de kosten 
verschuldigd.’  Voor de berekening van de hoogte van de bijdrage in de kosten wordt 
aangesloten bij de landelijke berekeningssystematiek van het Uitvoeringsbesluit Wmo 
2015. De vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage, met inachtneming van het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, heeft de gemeenteraad gedelegeerd aan het college. Op 
basis van dat Uitvoeringsbesluit berekent het CAK aan de hand van het inkomen, 
vermogen, de gezinssituatie en de leeftijd van de inwoner de hoogte van de eigen 
bijdrage. Het CAK bewaakt dat  mensen bij een cumulatie van eigen bijdragen niet 
boven het maximum bedrag komen dat hoort bij hun inkomen. Voor een alleenstaande 
inwoner, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, is dat maximaal € 19,40 bij een 
minimuminkomen.  
Inwoners die op grond van de Participatiewet gebruik maken van dagbesteding (een 
activeringstraject), mogen we geen eigen bijdrage opleggen omdat dit niet kan op grond 
van de Participatiewet.  
 
2.  Bent u het met ons eens dat hier sprake is van ongelijke behandeling omdat mensen 

die weinig perspectief hebben door hun problematiek betalen voor participatie en 
mensen die in een dagactivering komen niet.? 

 
In principe is er in dit geval geen sprake van een ongelijke behandeling omdat het over 
twee verschillende soorten wetgeving gaat. Bij een traject in het kader van de 
Participatiewet wordt er geprobeerd om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt te 
verkleinen/terug in het arbeidsproces te krijgen. Hierbij heeft men soms ondersteuning 
nodig. Dit heeft betrekking op werk en inkomen terwijl bij dagbesteding op grond van de 
Wmo sprake is van het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van 
personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen. 
Dit maakt dat er gesproken wordt over twee verschillende soorten voorzieningen en 
daarom is er geen sprake van ongelijke behandeling.  
 
3.  Wat vindt u van de situatie dat mensen met geen of zeer weinig geld €40,= in de 

maand aan eigen bijdragen moeten betalen? 
 
Zoals reeds bij vraag 1 is aangegeven heeft de gemeenteraad ingestemd met het innen 
van een eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen. De hoogte van de maximale eigen 
bijdrage van een maatwerkvoorziening is afhankelijk van het inkomen, vermogen, de 
gezinssituatie en de leeftijd van een persoon. De wijze waarop de hoogte van de 
(maximale) eigen bijdrage is landelijk geregeld in het (landelijke) Uitvoeringsbesluit Wmo 
2015.  
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4.  Welke maatregelen denkt u te gaan nemen om de bovenstaande ongelijkheid (zie 

bijvoorbeeld vraag 2) aan te pakken en op te lossen? 
 
Zie ons antwoord bij vraag 2.   
 
 
 
Eindhoven, 27 december 2016 
 


