
 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 

EX ARTIKEL 34 RVO  

 

 

Datum: 16 december 2016 

 

Aan de voorzitter van de raad. 

 

 

Onderwerp: Gevolgen eigen bijdragen CAK 

 

 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

1. Is het u bekend dat er inmiddels 18 mensen op Walcheren zijn gestopt met de 

dagbesteding bij Emergis? 

2. Is het u bekend dat dat dit mede veroorzaakt wordt door het innen van een eigen 

bijdrage van het CAK? 

3. Is het u bekend dat dit met terugwerkende kracht is gebeurd? 

4. Is het u bekend dat dit bedrag voor sommige cliënten daardoor neerkwam op € 

1100,- 

5. Begrijpt u dat dit voor mensen met een Wajonguitkering een enorm bedrag is? 

6. Begrijpt u dat dit, hoewel het bedrag in termijnen terugbetaald kan worden, een 

dermate belasting is dat juist mensen die al kampen met psychosociale of 

psychiatrische problemen en via dagbesteding naar vermogen hun steentje bij 

proberen te dragen aan de samenleving verre van rechtvaardig voelt? 

7. Bent u het met de SP eens dat het toch niet de bedoeling kan zijn dat er mensen zijn 

voor wie de structuur en veiligheid van de dagbesteding essentieel is nu 

gedemotiveerd afhaken en thuis zitten? 

8. Bent u zich er van bewust dat dit op termijn kan leiden tot hogere medische kosten 

omdat het risico op meer medicatie of een residentiële opname groter wordt? 

9. Wat gaat het college doen om deze terugval te voorkomen? 

 

 

 

 

Toelichting: 

 

Navraag bij Emergis leert dat: Afgelopen jaar, 28 mensen gestopt zijn met dagbesteding bij 

de werkleerbedrijven van Emergis vanwege de eigen bijdragen. Hiervan zijn er 18 gestopt op 

Walcheren.  



In de praktijk zien wij een fors aantal cliënten stoppen met dagbesteding vanwege de hoge 

eigen bijdragen. Wanneer mensen stoppen met dagbesteding betekent dit voor het grootste 

deel van de mensen dat zij opnieuw hun ritme, structuur en sociale contacten kwijtraken en 

geen plek meer hebben waar zij tot activiteit en ontwikkelingen van talent kunnen komen. 

Het gevolg is dat deze kwetsbare groep mensen thuis komt te zitten met alle gevolgen en 

maatschappelijke kosten van dien. 

 

Zie ook deze aflevering van Brandpunt: http://www.npo.nl/brandpunt/13-12-

2016/KN_1686913/POMS_KN_6413223 

 

 

Bijlage: gegevens van een nota van het CAK  

 

 

 

Namens SP Vlissingen,  

 

Lian Colijn 

 

 

 
  



 


