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Geachte heer, mevrouw, 

 

Met deze brief stellen wij u in de gelegenheid uw eventuele wensen en bedenkingen te geven op 

het voorgenomen besluit voor wat betreft de wijze waarop inwoners met een chronische ziekte of 

beperking worden gecompenseerd. 

 

Aanleiding en doel 

Het streven is dat er vanaf 1 januari 2020 één nieuwe Wmo-verordening van kracht is voor de 

nieuwe gemeente Groningen. Deze moet de huidige nog bestaande verordeningen en 

bijbehorende regelgeving vervangen. De wijze waarop inwoners met een chronische ziekte of 

beperking worden gecompenseerd is onderdeel van de nadere regels van de verordening. Er is 

een analyse gedaan om de verschillen tussen de drie voormalige gemeentes in kaart te brengen 

zodat zowel de impact op de doelgroep als de financiële impact in kaart kan worden gebracht. 

Daarnaast heeft er een expertmeeting plaatsgevonden met leden van de adviesraden waarbij er 

praktijkvoorbeelden zijn opgehaald. De leden van de adviesraden hebben een advies uitgebracht 

op het ambtelijk advies. Via bijgaande brief wordt u gevraagd om wensen en bedenkingen mee 

te geven over dit onderwerp. 

 

Verschillen in wijze van compensatie 

Alle drie de voormalige gemeenten kennen een tegemoetkoming voor minima met zorgkosten. 

Onderling verschillen de regelingen van elkaar in reikwijdte, wijze van compensatie en hoogte 

van tegemoetkoming. Hieronder worden de verschillen weergegeven. Een overzicht van deze 

verschillen is opgenomen als bijlage. 

 

1. Beoogde doelgroep om te compenseren 

Momenteel is er een verschil in de te compenseren doelgroep van de verschillende regelingen. 

Inwoners van de voormalige gemeente Haren kunnen alleen via de bijzondere bijstand of met 

een inkomen tot 110% van het sociaal minimum in aanmerking komen voor een compensatie. 

Daar waar de regelingen van voormalige gemeenten Ten Boer en Groningen openstaan voor 
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inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Hierbij moet opgemerkt worden 

dat Ten Boer inwoners met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum een hogere 

tegemoetkoming biedt. 

Bij alle regelingen gaat het dus in ieder geval om minima. Maar daarnaast is het nog de vraag 

welke aanvullende voorwaarden worden gesteld aan de doelgroep. Bij de collectieve 

zorgverzekering, zoals in Haren, zijn het minima die zelf bepalen of zij deelnemen. Doorgaans 

zullen dit inwoners zijn die verwachten een bepaalde zorgbehoefte te hebben. In Ten Boer gaat 

het om alle minima die, al dan niet tijdelijk, hoge zorgkosten hebben gemaakt. Groningen richt 

zich op minima met een chronische ziekte of beperking. 

 

2. Wijze van compensatie 

Inwoners van de voormalige gemeente Haren krijgen een korting op de premie van collectieve 

zorgverzekering. Dit geldt vooral voor het duurste pakket, waarbij het eigen risico is 

meeverzekerd. Wanneer men zich niet wil aansluiten bij de collectieve zorgverzekering dan is 

het enige alternatief nog de bijzondere bijstand. Deze was alleen nog dit jaar aan te vragen en 

slechts een kleine groep voldoet aan de voorwaarden. 

Inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer krijgen een deel van het gemaakte eigen risico 

van de zorgverzekering terug krijgen vanaf een besteed eigen risico van € 150,-. De 

tegemoetkoming wordt hoger naarmate het in rekening gebrachte eigen risico ook stijgt. In 

Groningen is er ook een tegemoetkoming wanneer men past binnen de doelgroep en daarbij het 

volledige eigen risico in rekening gebracht heeft gekregen. Echter is er ook een tegemoetkoming 

mogelijk wanneer er meerkosten zijn gemaakt te wijten aan de ziekte of beperking die samen 

optellen tot tenminste een bedrag gelijk aan het volledige eigen risico. 

 

Voorgestelde richting 

Bij de afbakening van de doelgroep zijn voordelen en nadelen te benoemen van de verschillende 

wijzen waarop de voormalige gemeenten hun inwoners compenseren. Omdat er beperkt budget 

is en uit onderzoek blijkt dat het leven voor mensen met een chronische ziekte of handicap 

aanzienlijk duurder is, wordt voorgesteld om uit te gaan van minima met een inkomen tot 120% 

van het sociaal minimum met een chronische ziekte of beperking. 

Geadviseerd wordt om de wijze van compensatie van de huidige meerkostenregeling van de 

gemeente Groningen te handhaven. Minima met een chronische ziekte of beperking woonachtig 

in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer kunnen als nieuwe aanvragers instromen in de 

regeling. Het voordeel hiervan is dat in Groningen het afgelopen jaar de doelgroep al sterk is 

afgebakend, waardoor hiervan zeker is dat zij (waarschijnlijk structureel) in aanmerking komen. 

Voor de meeste inwoners verandert er daardoor niets: zij kunnen ook volgend jaar via een 

verkorte aanvraag in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. 

 

Reactie van adviesraden 

Het voorgestelde besluit is in overeenstemming met het Bestuursakkoord. Een projectgroep 

bestaande uit leden van Stadadviseert, adviesraad sociaal domein Haren en adviesraad sociaal 

domein Ten Boer hebben over dit onderwerp meegedacht. Zij stemmen in met de keuze van 

doelgroep en wijze van compensatie. Zij hebben geadviseerd om de regeling eenvoudiger te 

maken in leesbaarheid, het aantal formulieren en de vooraankondiging. Daarnaast roepen zij op 

om het mogelijk te maken dat aanvragen ook per post ingediend kunnen worden. Dit ligt in lijn 

met onze eigen verbetervoorstellen. 

Tot slot heeft de projectgroep geadviseerd om bepaalde kosten te verantwoorden zonder 

bonnetjes, waarbij dit steekproefsgewijs wordt getoetst en is voorgesteld dat de gemeentearts een 

verklaring kan afgeven indien de eigen huisarts dit weigert. Beide voorstellen worden niet 

wenselijk geacht. Er is al een alternatief wanneer de huisarts weigert een verklaring af te geven 



(de cliënt kan een episodelijst opvragen) en voor het eerste punt geldt dat steekproefsgewijs 

toetsten alsnog betekent dat inwoners bonnetjes kunnen overleggen. 

 

Vervolg 

Wij verzoeken uw raad om uiterlijk woensdag 27 november 2019 uw wensen en bedenkingen 

kenbaar te maken aan het college. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Koen Schuiling     Diana Starmans 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.  


