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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw. 

Op 25 november j l . hebben wij besloten tot het in 2015 beschikbaar stellen 
van een financiele tegemoetkoming aan mensen met een chronische ziekte 
en/of beperking die voorziet in de vergoeding van aannemelijke meerkosten. 
Voor deze tegemoetkoming komen in aanmerking mensen met een inkomen 
tot maximaal 120% van het sociaal minimum en deze tegemoetkoming 
bedraagt in 2015 260 euro. 

Bij deze brief geven wij u nadere informatie over ons besluit. Dit conform 
onze toezegging gedaan in de vergadering van de raadscommissie Werk en 
Inkomen van 10 december 2014. 

Achtergrond 
De compensatie die we via deze regeling willen bieden is bedoeld om de 
deelname van chronisch zieken en gehandicapten aan het maatschappelijk 
verkeer en hun zelfstandig functioneren te bevorderen. Deze gemeentelijke 
regeling vervangt twee landelijke financiele regelingen voor chronisch zieken 
en gehandicapten die zijn afgeschaft. Het betreft de tegemoetkomingen op 
grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 
(Wtcg), en de compensatie voor het verplicht eigen risico voor de 
zorgverzekering (CER). Gelet op de beperkte financiele middelen die de 
gemeente van het rijk heeft gekregen (36% van het rijksbudget wordt 
overgeheveld naar gemeenten), hebben we besloten de financiele 
tegemoetkoming beschikbaar te stellen aan mensen met een inkomen tot 
maximaal 120% van het sociaal minimum. Daarmee kiezen we voor die 
mensen die het hardst worden getroffen door het afschaffen van de Wtcg en 
de CER. 

De basis voor het verstrekken van deze financiele tegemoetkoming ligt in de 
door uw raad op 17 december 2014 vast te stellen wijziging van de 
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Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015, die bepaalt dat ons 
college aan personen met een handicap of chronische ziekte een financiele 
tegemoetkoming kan verstrekken, als aannemelijk is dat zij daardoor 
meerkosten hebben die niet op andere wijze worden vergoed. 

Wij hebben gekozen voor een regeling die direct ten goede komt aan mensen 
met een chronische ziekte en/of beperking met aannemelijke meerkosten. Het 
kan daarbij gaan om bijvoorbeeld mensen die gebruik maken van Wmo-
voorzieningen, van Awbz-voorzieningen, om mensen die van de gemeente 
een gehandicaptenparkeerkaart krijgen, enz. Maar ook anderen met een 
chronische ziekte of aandoening, waarbij sprake is van aannemelijke 
meerkosten, zullen toegang tot de regeling kunnen krijgen. In nadere regels 
zullen wij vastleggen wie toegang krijgt tot de regeling, waarbij wij beseffen 
dat we geen sluitende definitie kunnen geven. 

De hoogte van de financiele tegemoetkoming is als volgt tot stand gekomen. 
Wij hebben in 2015 de beschikking over een budget van 2,61 miljoen voor de 
uitvoering van deze regeling. We gaan uit van een potentiele doelgroep van 
6.200 rechthebbenden. We schatten in dat 30 tot 35% van de mensen die in 
2013 in de gemeente Groningen in aanmerking kwamen voor de algemene 
tegemoetkoming Wtcg een inkomen hebben tot maximaal 120% van het 
sociaal minimum'. 

De uitvoeringskosten zijn in het eerste jaar van de uitvoering van de regeling 
hoog, omdat dan voor het eerst moet worden beoordeeld wie tot de doelgroep 
van de regeling behoort op basis van ziekte en handicap en op basis van 
inkomen. Wanneer eenmaal is bepaald wie tot de doelgroep behoort, hoeft dat 
het volgende jaar niet opnieuw te gebeuren. Er kan dan worden volstaan met 
te vragen naar wijzigingen in de situatie van mensen. Wanneer na het eerste 
jaar blijkt dat er vrijval ontstaat op het budget uitvoeringskosten dan wel 
onvoorzien, zullen we dat beschikbaar stellen voor verhoging van de 
financiele tegemoetkoming. 

Wij rekenen voor het beoordelen van een aan vraag 120 minuten. De directe 
uitvoeringskosten bedragen 775.000 euro. De indirecte uitvoeringskosten 
bedragen 225.000 euro (kosten communicatie, instructie, ICT, afhandeling 
bezwaarschriften, onvoorzien). 

Uitbreiding coUectieve aanvullende zorgverzekering voor minima 
Op 21 oktober 2014 hebben wij besloten om uitbreiding te geven aan de 
aanvullende verzekering Garant Verzorgd 3 als onderdeel van de coUectieve 
aanvullende zorgverzekering voor minima t.b.v. burgers met hoge 
zorgkosten. De coUectieve aanvullende zorgverzekering voor minima wordt 
ultgevoerd door zorgverzekeraar Menzis. 

In 2013 hebben 20.029 mensen in Groningen deze tegemoetkoming ontvangen. 
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Door deze uitbreiding kunnen deelnemers van de volgende extra 
vergoedingsmogelijkheden gebruik maken: 

- algemene checkup Ix per 2 jaar 
- alternatieve geneeswijzen en middelen 100 % max € 600 
- gezondheidscursussen inclusief valpreventie, max € 250 
- dieetkosten maximaal € 650 
- vergoeding eigen bijdrage Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS) 

voUedig 
- geneesmiddelen buiten het GVS (zelfzorg) internetapotheek € 100 
- ADL hulpmiddelen max € 200 
- vergoeding kosten lidmaatschap Kruisvereniging 
- vergoeding eigen bijdrage orthopedisch schoeisel voUedig. 

Voordeel voor de verzekerden van het opnemen van deze kosten in de 
coUectieve aanvullende zorgverzekering is dat ze deze kosten rechtstreeks bij 
Menzis kunnen declareren en hier niet apart bijzondere bij stand voor hoeven 
aan te vragen. De coUectieve aanvullende zorgverzekering v oor minima staat 
open voor inwoners met een inkomen tot maximaal 110% van het sociaal 
minimum. 

De extra structurele kosten van deze uitbreiding bedragen 125.000 euro, en 
we denken deze kosten te kunnen financieren binnen het beschlkbare budget 
voor de individuele bijzondere bij stand. 

Vervolg 
Wij zullen in nader vast te stellen regels bepalen wie tot de doelgroep 
chronisch zieken en gehandicapten behoort, en aan de hand van welke 
bewijsstukken dat kan worden vastgesteld, en wanneer er sprake is van 
aannemelijke meerkosten. In de nadere regels nemen we ook op hoe en 
wanneer mensen een beroep op deze regeling kunnen doen. Wanneer we 
mensen met behulp van bestandskoppeling kunnen uitnodigen een aanvraag 
in te dienen, zullen we dat ook in de nadere regels opnemen. 

Uitvoering 
We willen de uitvoering van deze regeling neerleggen bij de sociale 
wijkteams (in de tussentijd bij het Zorgloket en het tijdelijk toegangsteam). 
Bij de sociale wijkteams kunnen mensen hun aanvraag indienen en 
medewerkers van de sociale wijkteams kunnen bij de contacten die ze hebben 
mensen wijzen op de mogelijkheid. De komende maanden bereiden we de 
uitvoering van de regeling voor, we stellen nadere regels op waarin we o.a. de 
toegangscriteria voor de regeling vastleggen. We zullen hierbij in overleg 
treden met de adviesraden (WMO-platform, Adviesraad voor het 
Gehandicaptenbeleid, Ouderenraad en SOOG). De uitvoering kan dan starten 
per 1 mei 2015. 
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Communicatie • 
Wij informeren binnenkort de mensen die bij het CAK hebben aangegeven 
dat zij geinformeerd willen worden over een gemeentelijke regeling 
rechtstreeks. Verder gaan we door middel van informatie op onze websites, 
advertenties, en met gebruikmaking van belangenorganisaties, de potentieel 
rechthebbenden informeren hoe en waar zij een aanvraag kunnen indienen. 
Wanneer wij potentieel rechthebbenden rechtstreeks kunnen benaderen zullen 
we dat doen. 

Wij vertrouwen erop u op deze manier voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de HuigeYn̂ est̂ r, ' ^ j ^ 
^dr.^.L. (Ruud) Vreeman 


