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Discussienota meerkostenregeling

Geadviseerde behandeling
Bijgaande discussienota conform de vastgestelde motie ‘evaluatie effectieve meerkostenregeling
voor chronisch zieken en gehandicapten’ d.d. 30 november 2016 ter oriëntatie bespreken in de
commissie Inwoners

Toelichting
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad d.d. 30 november 2016 is een motie ingediend door
D’66, RZS, GroenLinks en het CDA, waarin zij het college opdraagt om een discussienota te
produceren ten aanzien van de financiële ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.
In deze discussienota dient in elk geval te worden opgenomen:
-

Een toets op effectiviteit en doelmatigheid van de huidige Meerkostenregeling;

-

Onderbouwing van keuzes van het beleid met de daarbij behorende consequenties voor alle
verschillende doelgroepen;

-

Alle aspecten, genoemd in de constateringen -zoals afwijking van doelgroep of andere
keuzes voor de ziektekostenregeling- met de daarbij horende consequenties, daarin mee te
nemen;

-

Een financieel overzicht en een financiële onderbouwing van de genoemde consequenties
voor de verschillende doelgroepen.

In de voorliggende discussienota wordt ingegaan op de opdracht van de gemeenteraad. Tevens
wordt in het laatste hoofdstuk een advies gegeven over de te volgen koers.

Beoogd effect
In het gesprek over de meerkostenregeling de diverse opties betrekken en de verdere uitwerking
laten plaatsvinden door het college van B&W.

Kader
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Minimabeleid gemeente Renkum
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Argumenten
In opdracht van de gemeenteraad ligt er vóór de zomer 2017 een discussienota naar aanleiding
van de motie ‘evaluatie effectieve meerkostenregeling voor chronisch zieken en gehandicapten’.
Naast het gegeven dat wij met deze discussienota voldoen aan uw opdracht, geven wij met deze
nota ook een advies over de te volgen werkwijze in de naaste toekomst. Het betreft hier een
aanpassing van het maximale bedrag in de meerkostenregeling (van € 175,00 naar € 200,00 per
persoon) en een uitbreiding van de doelgroep (mensen met een inkomen tot 120% van de bijstand
die geen gebruik wensen te maken van de collectieve ziektekostenregeling via Menzis). Met deze
aanpassing wordt nog steeds gewerkt binnen het begrote bedrag van de meerkostenregeling van €
300.000,00. Het betreft hier een advies. Wij leggen u geen besluit voor.

Kanttekeningen
Een van de onderdelen van de opdracht van de gemeenteraad is het geven van een toets op
effectiviteit en doelmatigheid van de huidige meerkostenregeling. Tijdens het vaststellen van de
motie op 30 november 2016, is door ons college aangegeven dat dit niet haalbaar en zinvol is.
Immers, mensen hebben de gelegenheid om tot 31 december 2018 hun declaraties in te dienen.
Het college zal tijdens de vergadering van de commissie waarin de discussienota wordt besproken
inzage geven in de cijfers die op dat moment beschikbaar zijn.

Draagvlak
Met de discussienota en het advies dat door het college wordt gegeven om het beschikbare bedrag
per persoon in de meerkostenregeling te verhogen en de doelgroep uit te breiden, verwachten wij
dat het draagvlak voor de regeling – en daarmee het gebruik- zal worden vergroot.

Aanpak/Uitvoering
De discussienota wordt in de commissie Inwoners besproken. Nadat duidelijk is wat standpunten
van de commissie zullen zijn, zal het college de gewenste onderdelen verder uitwerken.
Dit voorstel wordt daarom gelijktijdig naar onze adviesraden gestuurd. Zij zijn daardoor in de
gelegenheid om in een vroeg stadium mee te denken en indien gewenst te adviseren over de
gewenste koers.

Communicatie
Om de meerkostenregeling meer bekendheid te geven zal de afdeling communicatie extra
aandacht aan dit thema besteden.

Financiële consequenties
In de begroting is voor de meerkostenregeling € 300.000 opgenomen. De verwachting is dat met de
verhoging van het beschikbare bedrag per persoon (van € 175 naar € 200) en de uitbreiding van de
doelgroep, dit bedrag toereikend zal zijn.
Indien gekozen wordt voor optie G (budget van € 450.000 beschikbaar stellen voor alle mensen met
een inkomen tot 150% van de bijstand die voldoen aan de voorwaarden) ontstaat er voor de
komende jaren een tekort op het budget van € 150.000. Voorgesteld wordt dit te dekken door een
onttrekking uit de reserve SD en bij de actualisatie van de nota minimabeleid medio 2018/2019 te
komen tot sluitende structurele begroting voor het minimabeleid.
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Juridische consequenties
Niet van toepassing

WMO-aspecten
De meerkostenregeling is een gevolg van het verdwijnen van de voormalige Wet Tegemoetkoming
Chronisch Zieken en Gehandicapten (WTCG) en de regeling Compensatie Eigen Risico (CER). Het
Rijk heeft de middelen – na een korting- overgeheveld naar gemeenten. Daarmee zijn deze een
onderdeel geworden van de WMO 2015.

Gezondheid
De lokale regelingen die in de discussienota worden beschreven, zijn gericht op het betaalbaar
houden van onderdelen van de gezondheidszorg. Zo zijn de kosten voor mensen met een
chronische aandoening of voor mensen met een beperking in het algemeen zo hoog dat
bijvoorbeeld het eigen risico al snel is aangesproken. De gemeente kan met deze regelingen een
bijdrage leveren aan een beter gezondheidsgevoel van onze inwoners.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing

Alternatieven
In de discussienota worden verschillende alternatieven beschreven.
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