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Geacht college, 

 

Tijdens de Wmo-adviesraad vergadering van 23 mei 2017 is de Discussienota financiële ondersteuning chronisch 
zieken en gehandicapten in aanwezigheid van Wethouder Ruwhof en de heer J. (Johan) Kivits besproken. 
 
De gemeenteraad heeft om een discussienota gevraagd t.a.v. de financiële ondersteuning van chronisch zieken 
en gehandicapten. Deze zal op 6 juni besproken worden in de Commissie Inwoners. Tegelijkertijd is de nota naar 
de adviesraden gestuurd. 
De Wmo-adviesraad is blij dat ze in de gelegenheid is gesteld hierover een advies uit te brengen aan het College. 
 
Algemeen 
Uit het advies blijkt dat in totaal 4,5 ton beschikbaar is. Eerder is ervoor gekozen om 1,5 ton beschikbaar te 
stellen via het minimabeleid en 3 ton aan anderen die daar niet toe behoren. Binnen het minimabeleid wordt het 
aan diverse doelen besteed (deelname collectieve zorgverzekering, individuele bijzondere bijstand, GelrePas). 
Van de 3 ton is in 2016 minder dan 1% besteed.  
 
Voorgesteld advies 
In de discussienota wordt voorgesteld onder 6.1 collectieve zorgverzekering om voor de inkomens tot 120% van 
de bijstandsnorm deelname aan de collectieve zorgverzekering te handhaven. 
De Wmo-adviesraad is het hiermee van harte eens en onderschrijft het belang dat voor de groep tot 120% een 
regeling wordt geboden voor de kosten van de ziektekostenverzekering. 
Immers, werknemers hebben vaak via hun werkgever een soortgelijk voordeel. 
 
De meerkostenregeling, zoals voorgesteld onder 6.3, leidt tot discussie binnen de Wmo-adviesraad. 
Het voorgestelde advies, te weten het ter beschikking stellen van een bedrag als compensatie meerkosten 
chronisch zieken voor diegene die geen gebruik wensen te maken van de collectieve verzekering, komt naar de 
mening van de WMO-adviesraad NIET ten goede aan de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten. 
De gemeente maakt met het huidige advies volgens de Wmo-adviesraad slechts een regeling voor chronisch 
zieken en gehandicapten tot een maximum van 150% van het minimumloon. 
De Wmo-adviesraad vindt dit een onvolledige regeling. Een chronische ziekte en/of handicap zijn immers 
onafhankelijk van inkomen, achtergrond, leeftijd, sekse, enz. 
 
De Wmo-adviesraad stelt daarom voor het advies meerkosten chronisch zieken en gehandicapten aan te passen. 
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Advies: 

De Wmo-adviesraad adviseert om de meerkostenregeling niet inkomensafhankelijk te maken. 
Chronisch zieken/gehandicapten maken naast kosten voor hun zorgverzekering en eigen risico nog vele andere 
kosten. Zo hebben het NIBUD en Ieder(in) berekend dat de ziektekosten voor een echtpaar met modaal inkomen 
kunnen oplopen tot ruim 7000 euro. Dergelijke kosten worden niet (volledig) gedekt vanuit een 
verzekering/voorziening. Ondanks dat kinderen gratis zijn meeverzekerd bij hun ouders en voor kinderen onder 
de 18 jaar geen eigen risico geldt, maken gezinnen met chronisch zieke en/of gehandicapte kinderen ook 
meerkosten.  
 
De Wmo-adviesraad vindt dat iedereen die in het voorgaande jaar het eigen risico heeft opgemaakt, en indien 
hij/zij denkt hiervan gebruik te willen maken, in aanmerking kan komen voor een bijdrage tegemoetkoming 
meerkosten. Bijvoorbeeld door het overleggen van een verklaring van de ziektekostenverzekering dat het eigen 
risico over het voorgaande jaar is verbruikt. Omdat kinderen onder de 18 vrijgesteld zijn van eigen risico stelt de 
Wmo-adviesraad voor dat zij bijvoorbeeld een verklaring van de huisarts overleggen.  
 
De Wmo-adviesraad verwacht niet dat met deze regeling er een budgetoverschrijding zal plaatsvinden. We gaan 
uit van de eigen verantwoordelijkheid van de burger en niet van wantrouwen naar de mensen in de doelgroep. 
Het huidige beleid lijkt, gezien het feit dat het beleid in 2017 is gewijzigd, omdat in 2016 slechts 1% van het 
beschikbare budget wordt aangesproken, niet effectief.  
Een vergelijkbare procedure bij het mantelzorgcompliment laat over 2016 zien dat slechts de helft van het 
begrootte bedrag daadwerkelijk wordt benut. 
 
De adviesraad adviseert tot slot om deze regeling actief te communiceren. 
 

Met vriendelijke groet, 

 
de Wmo-adviesraad van de GEMEENTE RENKUM  
 
 
 
     
F.H. Makkinga    E.J. Bolt 
Voorzitter    Secretaris 


