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MEDEDELINGEN 
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Van : Maarten Hoelscher 
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Datum : 27 maart 2020 

 
  Geachte leden van de Commissie Sociaal Domein, 

 
  Graag informeer ik u over het volgende:  
 

Voortgang implementatie abonnementstarief Wmo
Aansluiting CAK verder uitgesteld 
Op dit moment is het CAK helaas nog niet klaar om van alle gemeenten de startberichten voor 
de invoering abonnementstarief te kunnen ontvangen, te verwerken en de beschikkingen en 
facturen te kunnen versturen naar alle Wmo-cliënten. Dit is een direct gevolg van het overhaast 
invoeren van nieuwe wetgeving en buitengewoon vervelend voor zowel onze inwoners als de 
werkorganisatie. Er wordt bij het CAK hard gewerkt om het ICT systeem stabiel en robuust te 
maken, maar het CAK kan nog niet aangeven op welk moment het systeem er wel klaar voor 
is. Dit betekent dat Wmo cliënten uit HBEL-gemeenten dus niet, zoals eerder aangekondigd, in 
maart 2020 de beschikking en de facturen voor de eigen bijdrage krijgen over de eerste drie 
maanden van 2020, maar pas later in 2020. Voor alle betrokken partijen is dit een zeer 
teleurstellende situatie: cliënten moeten nu namelijk middelen reserveren om de facturen voor 
de eigen bijdrage later te kunnen betalen.  
 
Toelichting vertraging 
De Tweede Kamer is over de ontstaande situatie door de Minister van VWS geïnformeerd, zie 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/02/18/commissiebrief-inzake-
abonnementstarief-wmo-geleidelijke-overgang-naar-ingebruikname-nieuwe-ict. Hierin wordt 
uitgelegd waarom de voortgang langzamer gaat dan gepland en waaraan gewerkt wordt.  
 
Communicatie naar inwoners 
Bestaande cliënten (die al één of meerdere Wmo voorzieningen hadden in 2019) worden door 
het CAK geïnformeerd over het verdere uitstel en dat ze geld voor de eigen bijdrage moeten 
reserveren. (Ze waren al eerder geïnformeerd door het CAK dat aansluiting niet in januari maar 
pas in maart plaats zou vinden.) Nieuwe cliënten zijn of worden door de gemeente 
geïnformeerd.  
 
Consequenties vertraging 
De cliënten betalen niet meer dan anders het geval zou zijn geweest, maar wel later in de tijd, 
waardoor ze een stapelfactuur ontvangen en geld moeten reserveren. Dit baart zorgen omdat 
sommige inwoners hier onvoldoende toe in staat zijn. Wanneer de facturatieperiode te lang 
wordt, gaat de VNG in gesprek met de Minister van VWS om aanvullende verzachtende 
maatregelen te treffen voor cliënten. Dit naast de mogelijkheid om met het CAK een 
betalingsregeling te treffen voor gespreide betaling. Vanuit de gemeente houden wij het 
mogelijk niet kunnen betalen van stapelfacturen nauwlettend in de gaten en maken wij zo nodig 
op individueel niveau aanvullende afspraken.



                                                                                                           

 

 
 

Aanvullende toelichting noodopvang onderwijs en kinderopvang (i.v.m. Corona virus)
De minister van onderwijs heeft op 20 maart jl. een Kamerbrief gestuurd met daarin een aantal 
belangrijke mededelingen over thuisonderwijs en noodopvang van leerlingen. In de brief 
onderscheidt de minister 3 groepen leerlingen. Voor elke groep worden andere maatregelen  
getroffen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met de maatregelen. 
  
1. Leerlingen die geen faciliteiten hebben voor onderwijs op afstand 
De organisatie SIVON zal de komende periode voor 2,5 miljoen euro aan laptops beschikbaar 
stellen. Scholen kunnen hierover rechtstreeks contact opnemen met SIVON. Op dit moment is 
SIVON echter nog niet zo ver dat ze al kan gaan uitrollen. Wij houden u hiervan op de hoogte.  
  
2. Leerlingen die thuis meer begeleiding nodig hebben 
De minister schrijft hierover het volgende: 
- Gemeenten nemen initiatief om te identificeren voor welke leerlingen extra maatregelen 

genomen moeten worden, in nauwe samenwerking met de scholen omdat zij goed in beeld 
hebben bij welke leerlingen dit het geval is; 

- Scholen nemen initiatief om tot oplossingen op maat te komen, en kunnen hierbij de hulp van 
de gemeente inschakelen 

  
Wij zijn ervan overtuigd dat scholen veel beter kunnen identificeren welke leerlingen extra 
begeleiding nodig hebben. Daarom hebben wij aan scholen gevraagd om contact op te nemen 
met (ouders van) leerlingen als er signalen zijn dat ze extra begeleiding nodig hebben en om te 
bespreken met hen op welke manier dit wordt vormgegeven. 
  
3. Leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is: 
De minister schrijft hierover het volgende: 
Het is aan gemeenten om in samenwerking met andere partijen het initiatief te nemen om tot 
oplossingen op maat te komen.  
  
Een centraal team is vanuit onze regio aan de slag om een overzicht te maken van alle kinderen 
waar zorgen over bestaan en waarvoor geen alternatieve opvang mogelijk is. Zij halen dit op bij 
zorgaanbieders, Veilig Thuis en Jeugd en Gezin. Als deze lijst compleet is, geven wij aan elke 
school en kinderopvang een lijst met namen door. Het verzoek aan scholen en kinderopvang is 
om met deze leerlingen/kinderen contact op te nemen en hen noodopvang aan te bieden.

 
Verzetten diverse bijeenkomsten 
- De voor het 2e kwartaal 2020 toegezegde bewonersbijeenkomsten over 5G en verwarde 

personen worden vanwege het Corona-virus verschoven naar het 3e kwartaal 2020.  
- Ook de aangekondigde ontbijt-werksessie inburgering wordt verplaatst.  
Wanneer de nieuwe datums zijn vastgelegd, informeer ik u hierover. 

 


