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Geachte dames en heren,

Met deze Raadsinformatiebrief informeren we u over de vertraging van de technische invoering van de
landelijke wijziging van de eigen bijdrage Wmo, namelijk het 'abonnementstarief - een vast tarief voor de
eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen. Eerst schetsen we kort de technische invoering en de problemen
die daarbij ontstaan. Daarna informeren we u over de acties die wij nemen om klanten zo goed mogelijk
te informeren en ondersteunen bij de problennen die mogelijk ontstaan door deze vertraging.

Wat houdt de wijziging in?
In 2018 is de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage Wmo aangekondigd. Dit is een
landelijke wijziging in de eigen bijdrage systematiek.
Vanwege de benodigde wetswijziging en de technische wijzigingen heeft het Rijk in 2019 gewerkt met
een overgangsjaar. Dat jaar is volgens de oude systematiek gewerkt, maar de eigen bijdrage werd
gemaximeerd op €17,50 per vier weken (€227,50 per jaar).
Op 1 januari 2020 is de wetswijziging ingegaan en is de eigen bijdrage gewijzigd naar €19,00 per maand
(€228 per jaar) met een nieuwe, vereenvoudigde systematiek. Het CAK registreert niet langer welke
voorzieningen een inwoner heeft. Het nieuwe systeem werkt met slechts twee berichten: een start-bericht
en een stop-bericht.

Het proces van invoering tot nu toe:
- De fatale termijn voor de landelijke systemen was gesteld in oktober 2019. Op dat moment is

aangegeven dat de systemen op tijd klaar zijn voor de aanlevering van het berichtenverkeer voor de
eigen bijdrage. De boodschap is dat gemeenten alle eigen bijdrage moeten afsluiten op 29 december
2019. Ze kunnen dan rond 15 januari 2020 weer worden gestart.
Ondanks de late oplevering van alle technische eisen is de softwareleverancier samen met de
medewerkers van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) erin geslaagd om op tijd de ICT-
aanpassingen te realiseren. Half december waren alle processen en systemen bij de SDD gereed
voor de uitwisseling van de gegevens voor de eigen bijdrage.

- Hoewel de fatale termijn voor de landelijke systemen in oktober 2019 gesteld is, komt op 18
december 2019 het bericht vanuit de VNG en het CAK dat de gegevensuitwisseling aan de kant van
het CAK niet op orde is. Het CAK is niet in staat de enorme berichtenstroom van gemeenten te
verwerken.
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Het CAK kan dus geen 'eigen bijdrage berichten' ontvangen van gemeenten en dus ook geen
facturen versturen naar de klanten. Ondanks de onmogelijkheid om de nieuwe eigen bijdrage op te
starten moeten de oude dossiers toch op 29 december 2019 worden afgesloten. De planning is dat
de ICT-problemen half februari 2020 zijn opgelost.
Eind februari komt bericht vanuit VNG/CAK dat het proces rondom de invoering opnieuw vertraging
oploopt. Het is nu uitgesteld zonder concrete nieuwe startdatum. Het CAK heeft externe expertise
ingeschakeld om het invoeringsproces te versnellen en te komen tot een precieze planning van de
verdere uitrol over de gemeenten. Het CAK verwacht eind maart meer informatie te hebben.
Hierna worden gemeenten opnieuw geInformeerd.
Half april melden VNG/CAK dat nog steeds niet bekend is wanneer de aanlevering van gegevens
mogelijk zal zijn. Er loopt een onderzoek bij het CAK naar de technische knelpunten en mogelijke
oplossingen.
Eind mei komt weer een update vanuit VNG/CAK. Zij spreken opnieuw de verwachting uit dat het
CAK binnenkort een planning met tijdlijnen zal opleveren. De aanlevering van startberichten door
gemeenten zal vermoedelijk de hele zomer doorgaan. Wanneer de start precies zal zijn, is dus nog
steeds onbekend.

Corona
Een andere ontwikkeling in de eigen bijdrage houdt verband met de corona-maatregelen. In verband met
de maatregelen is in de maanden april en mei minder of andere ondersteuning geleverd dan klanten
gewend zijn. Daarom heeft het Rijk besloten de eigen bijdrage in deze twee maanden niet op te leggen.
Dat betekent dat de uiteindelijke stapelfacturen lager zullen uitvallen voor de klant.

Gevolgen voor de klant
Als de problemen uiteindelijk worden opgelost zullen de klanten alle facturen in een keer krijgen,
zogenaamde stapelfacturen. Het is niet bekend hoe hoog de stapelfacturen precies zullen zijn, omdat nog
steeds onduidelijk is wanneer het systeem op orde is.
We kunnen al wel concluderen dat de stapelfacturen minimaal 4 maanden zullen omvatten. Dit is het
geval als de facturen in juni verstuurd zullen worden. De kans is groot dat dit later in het jaar pas zal
plaatsvinden. Als de facturen in september gestuurd zullen worden, is de hoogte van de stapelfactuur al
opgelopen tot 7*€19,00 = €133,00 (negen maanden eigen bijdrage minus de maanden april en mei).

Acties
Om klanten goed te informeren en financiele problemen zoveel mogelijk te voorkomen, voeren we de
volgende acties uit:
- De SDD stuurt alle nieuwe Wmo-klantenl met een indicatie met ingangsdatum na 1-1-2020 een brief

met uitleg van de situatie en de oproep om het bedrag voor de eigen bijdrage te reserveren.
- Op de website van de SDD is eerder dit jaar al uitgebreide informatie geplaatst over de eigen

bijdrage, de vertraging van de invoering en de gevolgen hiervan voor de klanten.

Samenvatting
De invoering van het abonnementstarief loopt vertraging op. De ingangsdatum was gepland op 1 januari
2020, maar als gevolg van technische problemen bij het CAK kunnen nog altijd geen berichten worden
aangeleverd door gemeenten. Het gevolg daarvan is dat het CAK geen facturen kan sturen voor de eigen
bijdrage.
Als de problemen zijn opgelost zullen de klanten alle facturen in een keer krijgen, zogenaamde
stapelfacturen. Het is nog niet bekend wanneer de problemen opgelost zijn. De SDD houdt klanten via
een brief en via informatie op de website op de hoogte van de ontwikkelingen, en probeert klanten zo
goed mogelijk te ondersteunen in deze tijd van financi8le onzekerheid over de eigen bijdrage.

1 Klanten met een indicatiedatum van vOor 1-1-2020 worden voor 1 full 2020 door het CAK geInformeerd.
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We hopen u hiermee voldoende te hebben geInformeerd. We volgen de landelijke ontwikkelingen
nauwgezet en doen er alles aan om klanten zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen in deze
situatie van financiele onzekerheid.

mr. A.W. Kolff
voorzitter

Pagina 3 van 3




