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Geachte heer, mevrouw, 

Sinds 2015 kent Groningen de zgn. meerkostenregeling. Gehandicapte inwoners of 
chronisch zieken die voor onevenredig hoge meerkosten komen te staan, kunnen bij de 
gemeente een aanvraag doen ter compensatie van deze kosten. Chronisch zieken en 
gehandicapten die tot de doelgroep behoren hebben in 2015 en 2016 de mogelijkheid om 
de regeling bij de gemeente aan te vragen. Wij willen namelijk dat deze middelen zoveel 
mogelijk terecht komen bij alleen de doelgroep. 
Deze brief komt tegemoet aan een aantal toezeggingen die wij hebben gedaan namelijk: 

• dat we in 2015 het resterende budget opmaken door de doelgroep een aanvulling 
te verstrekken op de eerdere verstrekte 260 euro; 

• deze nog voor de kerst 2015 uit te betalen; 
• duidelijkheid te geven over het beleid in 2016 d.w.z. hoogte van het bedrag en 

lengte van de aanvraagtermijn; 
• de huidige regeling op basis van 2015 te evalueren en mogelijk het beleid voor 

2016 aan te passen. 

Achtergrond 
De aanleiding om de meerkostenregeling in het leven te roepen was tweeledig. Aan de 
ene kant werd door het Rijk de tegemoetkomingen op grond van de wet tegemoetkoming 
chronisch zieken en gehandicapten (WTCG regeling) en de landelijke compensatie 
regeling voor het eigen risico (CER) afgebouwd. Eind 2014 hebben wij alvast 450.000 
euro van het rijk ontvangen voor het ontwikkelen van een gemeentelijke regeling 
waarmee deze doelgroep financiële compensatie kan krijgen. 
Gezien de complexiteit van de oude regelingen en de beperkte beschikbare tijd is het in 
2014 niet gelukt een dergelijke maatwerkvoorziening te ontwikkelen en te 
implementeren, waardoor het bedrag als voordeel is opgenomen in de Rekening 2014. 
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Tijdens het rekeningdebat is er een amendement "Behoud van geld voor chronisch zieken 
en gehandicapten" aangenomen waarin u destijds ons verzocht om de 450.000 euro in te 
zetten voor een gemeentelijke regeling ten behoeve van chronisch zieken en 
gehandicapten. Hiermee komt het totaal beschikbare bedrag voor de doelgroep in 2015 uit 
op 2,3 miljoen euro. Het bedrag voor 2016 is hieraan gelijk. 

Evaluatie van de regeling 2015 
Via de gegevens van het CAK en ons eigen adressenbestand hebben we in 2015 de 
potentiële doelgroep aangeschreven. Er is daarnaast een advertentie geplaatst in de 
Gezinsbode. Toch hebben we een deel van de cliënten niet direct weten te bereiken. In 
2016 gaan we daarom eerder en breder communiceren. Ook doen we een extra check op 
de actualiteit van de adressenlijst. Tot slot gaan we de manier van aanvragen meer 
verduidelijken en versimpelen, bijvoorbeeld door bij de brief ook een aanvraagformulier 
te voegen die cliënten direct kunnen invullen (en niet hoeven te downloaden). 

In 2015 was er jsprake van een relatief korte aanvraagtermijn die grotendeels overlap had 
met de zomervakantie. Omdat er in de communicatie naar de klant toe onduidelijkheid 
was over de sluitingsdatum van de regeling is er daarom besloten uit coulance om de 
aanvraagtermijn te verlengen met drie maanden en in 2016 gaan we bovendien de 
aanvraagtermijn vervroegen om zo de regeling nog toegankelijker te maken. Klanten 
hebben dan 9 maanden (1 maart t/m 30 november) de tijd om een aanvraag in te dienen. 

Aanvulling op de regeling 2015 
Op basis van de geschatte potentiële doelgroep is de hoogte van vergoeding vastgesteld 
op 260 euro. In september 2015 bleek dat er minder mensen dan verwacht aanspraak 
hadden gedaan op deze regeling. Om ervoor te zorgen dat alle beschikbare middelen 
alsnog naar de doelgroep gaan, heeft het college daarom in december besloten om nog dit 
jaar 140 euro aanvullend uit te keren. In totaal hebben circa 5.750 cliënten die vallen 
onder de meerkostenregeling krijgen in 2015 dus in totaal 400 euro uitgekeerd. 

Regeling in 2016 
Voor 2016 heeft het college tijdens het begrotingsdebat de toezegging gedaan dat we 
minimaal 330 euro per cliënt verstrekken in het kader van de meerkostenregeling. Op 
basis van de ervaringscijfers van 2015 en een stijging van de doelgroep met 5 procent 
kunnen we in 2016 een bedrag van 385 euro uitkeren. In 2016 hebben we lagere 
uitvoeringskosten maar die hebben in vergelijking met 2015 geen effect op het 
beschikbare budget. Dit komt doordat de middelen die in 2014 niet zijn uitgegeven zijn 
toegevoegd aan de beschikbare middelen voor 2015. Per saldo blijft het beschikbare 
budget voor verstrekkingen daarom in 2016 gelijk aan dat van 2015. 

Meerkostenregeling: beschikbare budget (excl. uitvoeringskosten) omvang van de doelgroep en bedrag per cliënt. 

Jaar Beschikbare 
Budget 

Doelgroep 
(Aantal cliënten) 

Bedrag per cliënt 

2015 2,3 miljoen euro ca. 5.750 400 
2016 2,3 miljoen euro ca. 6.000 385 
vanaf2017 2,3 miljoen euro ca. 6.000 Nieuw beleid 
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Hoe verder vanaf 2017? 
Voor 2016 continueren we het beleid van 2015 namelijk dat we het volledige beschikbare 
bedrag in principe uit keren aan de doelgroep. In 2016 gaan we aan de slag met de 
ontwikkeling van nieuw beleid voor 2017 en verder. Voor de zomer neemt het college 
hierover een besluit. Met dit nieuwe beleid willen we tegemoet komen aan de door de 
raad, door de cliëntenraad en door de adviesraden (nog nader te analyseren) gesignaleerde 
problemen die al diverse malen aan ons geadresseerd zijn. de bedoeling van het nieuwe 
beleid is dat we de verschillende regelingen die er nu zijn tegen het licht te houden en 
daar waar mogelijk te bundelen en het zo voor de burger eenvoudiger en toegankelijker te 
maken. 

Uiteraard staan we ook open voor suggesties en wensen van uw zijde zodat we deze 
kunnen meenemen in het verdere proces. 

Nadat het college in 2016 een besluit heeft genomen kunnen we in het najaar aan de slag 
met de verdere operationalisering van het collegebesluit. Wij zullen u uiteraard 
informeren over de uitko'msten en ons finale besluit. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


