
Bijlage N Eigen Bijdrage beschrijving 
 
Onderstaande werkwijze is nog een concept en onder voorbehoud van vaststelling door het College 
van Venlo.  
 

Afspraken kader 
▪ Centrum gemeente Venlo stelt de hoogte van de EB vast.  

Deze wordt jaarlijks geïndexeerd.  
▪ De aanbieder stelt de door cliënt verschuldigde EB vast. 

De eigen bijdrage van cliënten is een toevoeging op het budget van de aanbieder. 
▪ De aanbieder draagt zorg voor de inning van de EB. 

Heeft cliënt een uitkering onder de P-Wet dan kan de gemeente de verschuldigde EB 
inhouden op de uitkering. Cliënt dient hiertoe een machtiging te ondertekenen.  

▪ Cliënten ontvangen een beschikking over de hoogte van de EB als onderdeel van hun 
persoonlijke plan van aanpak c.q. zorgplan.  

 
Uitgangspunten  

 
o Het normale tarief EB gaat ervan uit dat cliënten binnen de MO zelf voor voeding zorgen. Dit 

past binnen de huidige ontwikkelingen van de MO waarbij behoud en bevorderen van 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid een belangrijke waarde vormt. 
 

o Indien cliënt over eigen inkomen beschikt is de EB verschuldigd vanaf de eerste dag van 
verblijf. 
  

o Indien cliënt nog niet over eigen inkomen beschikt is de EB verschuldigd vanaf datum 
aanvraag uitkering. 
Indien acute noodopvang geboden wordt aan personen die nog niet over inkomen 
beschikken dan gaat de verplichting tot het betalen van een EB in vanaf start van het 
opvangtraject en daarbij behorende aanvraag uitkering.  
 

o Het tarief EB voor alleenstaande volwassenen va 21 jaar is 15 euro p. dag  
 

o Het gezamenlijke tarief EB voor gehuwden is 15 euro p. dag. 
 

o Het tarief EB voor alleenstaande ouders is 15 euro p. dag.  
Het aantal aanwezige kinderen bij gehuwden c.q. alleenstaande ouders heeft geen invloed 
op de hoogte van de EB. 
 

o Het tarief EB voor jongeren t/m 20 jaar is 10 eur p. dag. 
De aanvullende uitkering dient te voorzien in voldoende financiële middelen voor de 
noodzakelijke persoonlijke uitgaven, plus -indien van toepassing- kunnen voorzien in eigen 
voeding.  
 

o In voorkomende gevallen zoals bij dubbele woonlasten, kan afgeweken worden van het 
normale tarief EB.  
 

Voor de winteropvang, vergelijkbaar met acute noodopvang, is geen EB verschuldigd. 


