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Geachte heer/mevrouw, 

 

 
Aan u is hulp bij het huishouden toegekend op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo).  In deze brief informeren we u over de eigen bijdrage voor de hulp bij het huishouden en de 
mogelijkheid extra uren in te kopen. 
 

Eigen bijdrage  
Voor de hulp die u ontvangt betaalt u elke vier weken een eigen bijdrage via het Centraal 
Administratiekantoor (CAK). Het CAK berekent de eigen bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen, 
leeftijd, de samenstelling van uw huishouden en de zorg die u ontvangt.  
 
Factuur over eerste vijf maanden 
Of u inmiddels een factuur heeft ontvangen is afhankelijk van de zorgaanbieder die u heeft. Er zijn twee 
mogelijkheden:  
 

1. U heeft hulp van:, Avicen, Lelie Zorggroep (Agathos), Parento, De Zellingen, Vierstroom Hulp 
Thuis, We Care 4 U of ZAB Haaglanden 

 
In 2015 heeft u nog geen factuur voor de eigen bijdrage ontvangen. Dit heeft te maken met de 
veranderingen in de zorg die per 1 januari zijn ingegaan. Het is voor de gemeente tijdelijk technisch niet 
mogelijk geweest om aan het CAK door te geven welke kosten er daadwerkelijk zijn gemaakt voor uw 
ondersteuning. Dit betekent dat u straks een factuur ontvangt voor de eigen bijdrage voor de helft van 
2015. Indien de hogere factuur onverhoopt een probleem oplevert dan heeft het CAK mogelijkheden 
om een betalingsregeling te treffen. 
 

2. U heeft hulp van: Alfa &Zorg, Stichting Cedrah (Beth-San), Inis, TSN, Tzorg, Axxicom, 
Privazorg , de Zevenster, of JMS 

 

 
 



 
 
 

onderwerp 

extra huishoudelijke hulp inkopen 

ons kenmerk 

U15.003202 

 

 
Postadres Postbus 100, 2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel T 0180 330300 F 0180 330329 E gemeente@zuidplas.nl www.zuidplas.nl 
Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 2914 KM  Nieuwerkerk aan den IJssel / De Saffier Kleinpolderlaan 4, 2911 PA  Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

Pagina 2 van 3 

 
U heeft mogelijk over de eerste 4 perioden van het jaar inmiddels een factuur ontvangen. Aanbieders 
de geleverde zorg zelf hebben doorgegeven aan het CAK.  De aanlevering vanuit de gemeente is 
inmiddels mogelijk. Om ervoor te zorgen dat u niet twee keer een rekening krijgt over dezelfde periode 
zijn de zorgaanbieders verzocht om de aangeleverde uren in te trekken.  
 
Dit betekent dat u een correctiefactuur ontvangt van het CAK en mogelijk uw geld teruggestort krijgt.  
Wij adviseren u om dit bedrag te reserveren omdat na aanlevering door de gemeente aan het CAK u 
opnieuw een factuur ontvangt over deze periode.  
 
Maximale eigen bijdrage 
Op de website van het CAK kunt u berekenen wat uw maximale eigen bijdrage is per vier weken. Ga 
daarvoor naar hetcak.nl en kies voor ‘Rekenprogramma voor hulp of zorg thuis’. Voor meer informatie 
over de hoogte van de eigen bijdrage of het treffen van een betalingsregeling kunt u op werkdagen 
tussen 8.00 en 18.00 uur ook bellen met het CAK op telefoonnummer 0800-1925. 
Let op: de berekening is slechts een indicatie van het bedrag dat u betaalt. Het daadwerkelijke bedrag 
op de factuur van het CAK kan afwijken van de berekening. 
 
Extra huishoudelijke hulp inkopen 

De gemeente heeft met een aantal aanbieders afgesproken dat u voordelig extra uren hulp bij het 

huishouden kunt inkopen. Welke aanbieders dit zijn ziet u onderaan deze brief.  U kunt voor een laag 

tarief 26 uur per jaar hulp bij het huishouden inkopen. Deze extra uren zijn naar eigen inzicht in te 

zetten. Bijvoorbeeld voor een grote schoonmaak of als aanvulling op de uren die u al ontvangt.   
 

Wilt u gebruik maken van deze regeling, dan kunt u zich hiervoor melden bij het zorgloket van de 

gemeente.  U spreekt met de aanbieder af hoeveel extra uren u wilt inkopen en wanneer u deze wilt 

inzetten. Uw aanbieder brengt de kosten van € 7,50 per uur hiervan bij u in rekening.  
 

U betaalt voor deze extra uren huishoudelijke hulp geen eigen bijdrage. 

 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente of bij uw aanbieder hulp bij het huishouden. 

Gemeente Zuidplas, T 018-330300, iedere werkdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur.  

Of bezoek het Wmo-loket, iedere werkdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur in het gemeentehuis. 

U kunt aangeven teruggebeld te willen worden. U wordt dan binnen 48 (werk) uur teruggebeld 

 

Hoogachtend, 

Het college van de gemeente Zuidplas, 

Namens deze,  

 

Hoofd afdeling Samenleving 

 

Hans Houtman 
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Aanbieders waarbij u extra uren in kunt kopen: 

 

 Alfa & Zorg B.V. 

 Avicen Midden Holland B.V.  

 Axxicom Thuishulp BV  

 Lelie zorggroep (Agathos) 

 Parento Thuiszorg 

 Stichting Cedrah 

 Stichting Zorgbeheer De Zellingen  

 Thuiszorg INIS B.V 

 Tzorg B.V.  

 Vierstroom Hulp Thuis 

 We Care 4 U  

 JMS Zorggroep 

 Zorg Advies Bureau Haaglanden (ZAB) B.V. 


