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Betreft: advies over tegemoetkoming meerkosten

Geacht college,
Tot 2015 was er een landelijke regeling Compensatie eigen risico en tot 2016 gold de Wet
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Lokaal waren er twee categoriale
regelingen: een voor chronisch zieken en gehandicapten en een voor ouderen vanwege
hogere stookkosten; categoriale regelingen waren met ingang van 2015 niet meer mogelijk.
In het overleg van een delegatie van de WMO-Raad, van de Cliëntenraad en van een
ambtelijk medewerker ( soms waren dat er twee) is geprobeerd een regeling meerkosten te
maken die in feite een voortzetting was van wat er was.
Reeds in 2015 vroeg de manager participatie zich af hoe zo’n moeilijk uitvoerbare regeleng
toch tot stand was gekomen. Van de Cliëntenraad hebben we daar niet naar gekeken, van
de WMO-raad niet en ook ambtelijk is dat blijkbaar niet gebeurd. De regeling leidde tot hoge
uitvoeringskosten en met voorstel 1.9 van Tiel in evenwicht, bijlage bij de Perspectievennota
2019 is voorgesteld hier € 43564 op te bezuinigen. Bij de begrotingsbehandeling op 13
november jl. is dit bekrachtigd. Ambtelijk is naar die uitvoering gekeken en op 26 november
hebben wij het voorstel ontvangen.
In het voorstel worden twee varianten geschetst. In de eerste variant krijgt iedereen die aan
de voorwaarden voldoet een bedrag van € 275,- per jaar. Minima met een inkomen tot 110 %
van de voor hen geldende bijstandsnorm kunnen de eventuele CAK-bijdrage voor wmovoorzieningen declareren bij de gemeentepolis van Menzis, als ze daarbij verzekerd zijn.
Variant 2 borduurt voort op het oude onderscheid tussen inkomens tot 21.500 en die
daarboven. In 2015 is juist aandacht gevraagd voor de inwoners met inkomens inkomens
hoger dan die van minima tot aan modaal. Wij kiezen dan ook voor variant 1: inwoners met
inkomens tot 35.000 die aan de voorwaarden voldoen, krijgen hetzelfde bedrag van € 275,-.
In 2015 is lang stilgestaan bij de vraag wie in aanmerking komt voor de tegemoetkoming. Bij
110, 120 of 130 % van de bijstandsuitkering? Na uitvoerige discussie is besloten de lat te
leggen bij 35.000, toen het modale inkomen. In 2015 was de netto bijstandsuitkering voor

een alleenstaande (inclusief vakantiegeld) 960,83 per maand en voor een (echt)paar
1372,62. In 2019 was dat 6,7 % hoger. De aow was in 2019 9 % hoger dan in 2015. Het lijkt
niet onredelijk het inkomen van 35.000 jaarlijks aan het gewijzigde modale inkomen aan te
passen.
In het verleden is met de Cliëntenraad Participatiewet afgesproken dat conceptformulieren
eerst aan hem ter advisering worden voorgelegd, voor ze gebruikt gaan worden. In 2015 is
dat niet gebeurd en het heeft een jaar geduurd voor de storende fout ( = de inwoner mag
zich niet legitimeren met een geldig rijbewijs) hersteld werd. Wij hechten eraan dat het te
ontwikkelen formulier tijdig aan de raden wordt voorgelegd.
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