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    November/december 2021 

In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

- Meer zorgverzekering voor minder geld 

- De eigen Bijdrage CAK 

- Verkeerstip 

 

Meer zorgverzekering voor minder geld 
Inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met een laag inkomen kunnen zich ook in 2022 weer 
verzekeren tegen hoge zorgkosten met de Collectieve aanvullende verzekering (CAV). Dat is een collectieve 
zorgverzekering die de gemeente samen met de DSW aanbiedt. De gemeente betaalt een gedeelte van de 
zorgverzekering en de verzekerden profiteren van extra’s.  

 

De CAV is voor inwoners met een netto gezinsinkomen tot 120% van de bijstandsnorm. De verzekering 
bestaat uit de verplichte basisverzekering en een aanvullende zorgverzekering. De verzekering biedt 
uitgebreide vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, brillen en lenzen en de maandelijkse eigen 
bijdrage voor de Wmo. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd, ook voor een beugel.  
Op www.gezondverzekerd.nl staat een keuzehulp. Hiermee is eenvoudig te zien wat de voordelen zijn in 
persoonlijke situaties. Overstappen naar een andere zorgverzekering kan tot 31 december 2021.  

mailto:stichtingvor@hotmail.com
https://www.gezondverzekerd.nl/
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Hulp nodig?  

De formulierenbrigade van Stroomopwaarts kan helpen bij het aanvragen van de CAV. Maak hiervoor een 
afspraak door te bellen met (010) 246 5555.                                                                                                          
Bron: Vlaardingen.nl 

De eigen bijdrage CAK 

In 2021 betaalt iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een vaste eigen bijdrage van 
maximaal € 19,- per maand. Het kan ook minder zijn. Gemeenten mogen de eigen bijdrage van € 19,- 
verlagen. 

In een aantal situaties hoeft u geen eigen bijdrage te betalen 

• U bent getrouwd of heeft een partner. En minimaal één van u heeft de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 
maanden) nog niet bereikt. 

• Uw gemeente heeft bepaald dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Bijvoorbeeld omdat uw 

gemeente minimabeleid heeft.  

• U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg. 

Bron: Hetcak.nl 

VERKEERSTIP 
Het zal u zeker opvallen in Vlaardingen dat vele fietspaden op 
verschillende locaties, 
met name Holy-Noord i.v.m. verbreding van de rijksweg, opnieuw worden 
aangelegd.  
 
Dat brengt voor vele van u verwarring. Dus de tip voor 
fietsers en zeker scootmobielrijders is: let op envolg de aanwijzingen van 
de verkeersregelaars en van de omleidingsborden. De paden worden er 
beter van en het is allemaal voor uw veiligheid. 
Willem van der Hoek  

 
 

Wij hopen dat u de coronatijd goed hebt doorstaan. Wij wensen u, namens het bestuur, veel 
leesplezier, fijne , liefdevolle Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2022 toe.   

 
Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van januari/februari 2022. Namens het 
bestuur van Stichting V.O.R., 

Willem van der Hoek en Ronald Brouwer 
 

Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar: r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl                                                                                                                                         

https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning/meest-gestelde-vragen/wat-is-minimabeleid
mailto:r.brouwer19@chello.nl
mailto:whoekie@tiscali.nl

