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Ondersteuning vanuit de Wmo.
CAK en de eigen bijdrage.
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Beste mevrouw Naam,

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dit jaar veranderd. Hierdoor moesten wij
onze administratie opnieuw inrichten. Daarom geven alle gemeentes opnieuw aan ons door
wie hulp of ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. Zo kunnen wij de financiële administratie
goed voor ze regelen.
Beslissing over uw eigen bijdrage
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft ons laten weten dat u hulp of ondersteuning krijgt.
Daarvoor mag zij een eigen bijdrage vragen. In opdracht van de gemeente bepalen wij
hoeveel eigen bijdrage u moet betalen. Bij deze brief vindt u een brief (beschikking) met de
beslissing hierover.

Controleer of alles klopt
Op de beschikking staat hoe hoog uw eigen bijdrage is per maand. Ook staan er gegevens
op die meetellen voor de eigen bijdrage. Controleer alstublieft of alles op de beschikking
klopt. Zo weten we zeker dat u de juiste eigen bijdrage betaalt.
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Klopt alles? Dan hoeft u verder niets te doen.
Klopt er iets niet? Staat er bijvoorbeeld dat u alleenstaand bent, maar heeft u een
partner? Geef dit dan binnen 2 weken telefonisch aan ons door. Dat is het snelst. U kunt
ons ook een bericht sturen via www.hetcak.nl/contact.

W01-1234 56

Bewindvoerder of curator?
Heeft u een bewindvoerder of curator? Deze kan zich bij ons aanmelden via het
contactformulier op www.hetcak.nl/contact-bewindvoerders.
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Sla om!

Heeft u nog vragen?
l
Bel uw gemeente voor vragen over hulp of ondersteuning.
l
Heeft u een vraag over uw eigen bijdrage?
- Kijk op onze website www.hetcak.nl/wmo.
- U kunt ons ook een bericht sturen via www.hetcak.nl/contact.
- Of bel ons op 0800 - 1925 (gratis). U kunt ons bereiken op maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij
kunnen u dan sneller helpen.
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Met vriendelijke groet,
CAK
Dirk Seethaler
Manager Wmo a.i.
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