
Aan het college van B&W van de gemeente Leusden

Betreft: schriftelijke vragen rond de tegemoetkoming chronisch zieken 
en gehandicapten
Datum: 12 oktober 2016

Geacht college,

Op 4 oktober heeft het college een besluit genomen over de tegemoetkoming 
chronisch zieken en gehandicapten en dit als volgt gecommuniceerd: “Het 
college heeft besloten dat inwoners die voldoen aan bepaalde criteria (zoals de 
hoogte van het inkomen, en het drie jaar volledig benutten van het eigen risico) 
jaarlijks in het vierde kwartaal een bedrag van 75 euro ontvangen ter 
compensatie. Deze regeling wordt over twee jaar geëvalueerd.”

 Tot 2015 kregen mensen die in de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten 
vielen, van meerdere kanten financiële compensatie, zoals in de Wtcg en de CER 
(Compensatie Eigen Risico). Die zijn weggevallen en er is afgesproken dat 
gemeenten nu maatwerk leveren via de WMO en/of via de bijzondere bijstand. 
Gemeenten ontvangen jaarlijks een bedrag dat zij als tegemoetkoming aan deze 
doelgroep moeten besteden.

Onze fractie was onaangenaam verrast door de hoogte cq. laagte van dat bedrag 
van € 75,-.
Als wij ons licht opsteken in andere gemeentes zien wij daar hele andere 
bedragen langskomen. Er zijn gemeentes die bv. het hele eigen risico in de 
ziektekostenverzekering voor hun rekening nemen. En ook zitten er verschillen in 
mensen die in de doelgroep vallen; van 110% tot 150% van het bijstandsinkomen 
of een hoger inkomen maar aantoonbaar door omstandigheden toch in 
moeilijkheden; er zit verschil in hoe mensen moeten aantonen dat ze in de 
doelgroep vallen.

Sommige kosten worden wellicht via de collectieve ziektekostenverzekering 
gecompenseerd.
Wij zijn echter het overzicht hierin enigszins kwijt, daarom stellen wij 
onderstaande vragen. Daarnaast willen wij scherp krijgen of we als gemeente wel 
voldoende oog hebben voor de zórglasten van een kwetsbare groep inwoners. Wij 
willen achterhalen waarom de groep chronisch zieken en gehandicapten volgens 
het college genoeg zou hebben aan een compensatie van € 75,- per jaar.

1. Welke mensen vallen in de groep ‘chronisch zieken en gehandicapten’, wat zijn 
de ‘zorg’criteria die u daarvoor gebruikt? Om hoeveel mensen gaat het in 
Leusden?



2. Wat zijn de ‘financiële’ criteria die u gebruikt om te bepalen of mensen recht 
hebben op een tegemoetkoming? Om hoeveel mensen gaat het dan? Moeten 
mensen nog bonnetjes overleggen of krijgen ze het bedrag jaarlijks als ze kunnen 
aantonen dat ze onder de doelgroep vallen?

3. Zijn al die mensen die recht hebben op een tegemoetkoming, bij u in beeld? 
Welke acties onderneemt het college om hen te bereiken?

4. Van welke vergoedingen die we in Leusden kennen, kan deze doelgroep nu 
gebruik maken (bv collectieve ziektekostenregeling)? Wordt er door deze 
doelgroep ook vaak een beroep gedaan op de bijzondere bijstand?

5. In Leusden gaat men uit van 130% van de bijstandsnorm, de groep daaronder 
heeft recht op de tegemoetkoming. Waarom 130 % en niet bijvoorbeeld 150% 
zoals in sommige andere gemeentes (bv. Arnhem)? Is er ook ruimte voor een 
tegemoetkoming voor mensen die door omstandigheden financieel in de knel 
zitten (zoals bv in Wageningen wordt gehanteerd).

6. Wat vinden de ontvangers zelf van deze financiële compensatie? En hebt u er 
zicht op waar ze deze voor gebruiken?

7. Hoeveel geld ontvangt Leusden voor deze tegemoetkoming? En hoe is dit 
bedrag in 2015 besteed?

8. Wat heeft u er toe doen besluiten een bedrag van € 75,- uit te keren?

Graag ontvangen wij de antwoorden op deze vragen ruim voor de 
begrotingsvergadering van 10 november 2016.

Met vriendelijke groet,
ChristenUnie-SGP Leusden

Karolien Pouwels-Koopman
Fractievoorzitter


