Eigen bijdrage en Minimabeleid – Middelburg & Veere
Iedereen die ondersteuning krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), betaalt een vaste eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per huishouden, per
4 weken. Dit is een landelijke regeling. In de gemeenten Middelburg en Veere geldt
een uitzondering op deze landelijke regeling voor mensen met een lager inkomen.
Dit heet het Minimabeleid. In deze folder leest u hierover meer informatie.
De landelijke regels zijn dat een huishouden maximaal 17,50 betaalt per vier weken. Hierop
zijn lokale uitzonderingen, die in Middelburg en Veere gelden:
In deze situatie betaalt u (mogelijk) wél een eigen bijdrage hoger dan € 17,50
Inwoners die gebruik maken van beschermd wonen en maatschappelijke opvang: zij betalen
een eigen bijdrage die vastgesteld wordt op basis van het inkomen en eigen vermogen. Dit
berekent het CAK aan de hand van het inkomen en vermogen van de cliënt (en zijn partner).
In deze situatie betaalt u géén eigen bijdrage
Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u jonger dan 66 jaar en 4
maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2019 geen eigen bijdrage te betalen.*
De eigen bijdrage voor het collectief vervoer via de Gemeentelijke Vervoerscentrale is en blijft
een ritprijs die gelijk is met die van het openbaar vervoer.
Uitzonderingen in Middelburg en Veere: het Minimabeleid
De gemeenten Veere en Middelburg maken een uitzondering op het landelijke beleid. Inwoners
van de gemeente Veere en Middelburg met een laag inkomen betalen geen eigen bijdrage. De
eigen bijdrage wordt op € 0,- gesteld.
Wat is een lager inkomen volgens het Minimabeleid?
Bekijk onderstaande tabel. In welke categorie valt u? Is uw verzamelinkomen per jaar lager
dan het bedrag dat erbij hoort (de inkomensgrens)? Dan valt u onder het Minimabeleid. U
betaalt dan géén eigen bijdrage.
De inkomensgrens voor 2019:
Uw
U bent:
huishouden
jonger dan 65
bestaat uit:
1 persoon
x
1 persoon
Meer dan 1
x
persoon
Meer dan 1
persoon

U bent:
ouder dan 65

Inkomensgrens

x

€ 24.946,00
€ 20.650,00
€ 0,00*

x

€ 26.522,00

Indien u ook in 2018 in aanmerking kwam voor het minimabeleid van de gemeente Middelburg
of Veere en uw persoonlijke situatie is niet veranderd, dan kunt er vanuit gaan dat u ook
in 2019 onder het minimabeleid valt.
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Correspondentieadres:
Postbus 1000
4357 ZV Domburg

tel.: 088- 7514000
mail: info@porthos.nl
website: www.porthos.nl

Bezoekadres:
Middelburg: Sint Sebastiaanstraat 12 Middelburg
Vlissingen: Pablo Picassoplein 126 Vlissingen
Veere: op locatie. Bel Porthos voor een afspraak

Contact met het CAK
De medewerkers van Porthos hebben geen inzicht in uw persoonlijke financiële situatie. Heeft
u vragen over de eigen bijdrage, dan kunt u deze het beste stellen bij het CAK. Het CAK int de
eigen bijdrage. Zij sturen u ook de factuur.
Bel rechtstreeks met het CAK via het gratis informatienummer 0800 – 1925.
Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Op de website www.hetcak.nl/2019 staan ook veelgestelde vragen met heldere antwoorden.
Heeft u nog vragen aan Porthos?
Neem contact op met de medewerkers van ons Klant Contact Centrum via: 088-751 4000.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 16:00 uur.
Loop zonder afspraak binnen bij onze loketten op de bezoekadressen.
Of stuur een e-mail naar: info@porthos.nl.
Lees meer achtergrondinformatie op onze website www.porthos.nl.
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