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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

In de gemeenteraad van 18 oktober 2017 is de brief van het college besproken 
over de meerkostenregeling voor chronisch zieken en beperkten. Hierin zijn 
enkele opties voorgelegd om de meerkostenregeling voor 2018 en verder 
anders in te regelen. De gemeenteraad is gevraagd om een voorkeur uit te 
spreken voor de uit te werken optie. 

De optie van het toevoegen van het criterium van het verbruik van het eigen 
risico van de zorgverzekering aan de meerkostenregeling genoot de voorkeur. 
Daarbij is door de gemeenteraad een motie aangenomen. Deze motie houdt in 
dat bij het toevoegen van dit criterium, er een tegemoetkoming mogelijk moet 
blijven voor schrijnende gevallen (zogenaamd vangnet). Er is daarnaast 
aangegeven dat de gemeente in gesprek gaat met Stadadviseert om zicht te 
krijgen op deze schrijnende gevallen. 

De zorgen die door u geuit zijn hebben wij verwerkt. Dit heeft geleid tot een 
aanpassing van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. We hebben 
daarbij het criterium eigen risico toegevoegd aan de bestaande criteria van de 
meerkostenregeling voor chronisch zieken en beperkten. Daarbij blijft de 
mogelijkheid bestaan dat chronisch zieken die niet aan dit criterium voldoen, 
ook in aanmerking komen voor de tegemoetkoming (zogenaamd vangnet). 
Daarnaast proberen wij de administratieve lasten te verminderen voor 
inwoner en uitvoering door te werken met een lichte toets en door het 
toepassen van het jaarinkomen in plaats van het maandinkomen. 

Hieronder lichten we dit nader toe. 
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Uitzondering criterium eigen risico 
Door de toevoeging van het criterium eigen risico kan er een groep ontstaan 
die wel meerkosten heeft in verband met chronische ziekte of beperking, 
maar niet in aanmerking komt voor de tegemoetkoming. Voor deze groep 
maken we een uitzondering. Aanvragers die niet het eigen risico verbruikt 
hebben, maar wel meerkosten hebben (minimaal gelijk aan die van het eigen 
risico) als gevolg van hun ziekte of beperking, kunnen de meerkosten 
aantoonbaar maken aan de hand van nota's. 

Gezinnen met kinderen 
Gezinnen met kinderen met chronische ziekte of beperking maken misschien 
wel zorgkosten vanwege de ziekte of beperking, maar bij minderjarige 
kinderen gaat dit niet ten laste van het eigen risico. De MKR is een 
vergoeding voor zowel zorgkosten (het eigen risico moet immers betaald 
worden) als meerkosten (niet alle kosten die worden gemaakt in verband met 
chronisch ziek zijn, worden vergoed via de ziektekostenverzekering). 
Kinderen hebben geen zorgkosten (er geldt alleen voor de ouders een eigen 
risico) maar kunnen wel meerkosten hebben. Om die reden wordt voor 
kinderen in een gezin een uitzondering gemaakt bij het hanteren van het 
criterium van verbruik eigen risico. Ook voor kinderen geldt daarom dat 
aanvragers de meerkosten van hun kind of kinderen aantoonbaar maken aan 
de hand van nota's. 

Administratieve laslenverlichling: Lichte toets 
Verondersteld wordt dat hoge meerkosten vanwege chronische ziekte of 
beperking samenhangt met het verbruik van het eigen risico. Dit jaar willen 
we nagaan of deze veronderstelling klopt. Daarom wordt dit jaar het bewijs 
van het verbruik van het eigen risico opgevraagd. Het is de bedoeling dat het 
jaar erop een check of de gegevens nog actueel zijn volstaat. Dit vergt een 
benadering van de gemeente vanuit vertrouwen. Hiervoor is 
steekproefsgewijze controle noodzakelijk. 

Administratieve lastenverlichting: Jaarinkomen in plaats van maandinkomen 
Een maandinkomen kan fluctueren en dan kan een peilmaand nadelig 
uitpakken voor inwoners. Daarom gaan we voortaan uit van het jaarinkomen 
van de belastingdienst. Dit is betrouwbaarder dan een jaaropgaaf, waar men 
er meerdere van kan hebben. Deze wijziging zal voor de meeste inwoners 
voordelig uitpakken (zoals bijvoorbeeld zelfstandigen), toch is het mogelijk 
dat een enkeling die voorheen wel binnen de inkomensgrens viel door deze 
wijziging marginaal de inkomensgrens overschrijdt. We zullen deze groep 
inwoners de komende driejaren nog tegemoet te komen, om bij de volgende 
controle hier wel een strikte lijn te trekken. 

Met bovenstaande aanpassingen verwachten we de regeling beter af te 
stemmen op de doelgroep: minima die te maken hebben met hoge meerkosten 
als gevolg van een chronische ziekte of beperking. Daarnaast verlichten we 
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de administratieve last voor zowel de aanvrager als de gemeente. Wij 
verwachten dat we de regeling voortaan beter binnen het daarvoor bestemde 
budget kunnen uitvoeren. 

Gesprekken met Stadadviseert 
Ten behoeve van het maatschappelijk adviestraject heeft er een intensieve en 
uitgebreide dialoog met Stadadviseert plaatsgevonden over het verlagen van 
de administratieve lasten, over de gevolgen van het toepassen van het 
criterium van het eigen risico en de aanvraagformulieren. Zij konden geen 
specifieke groep benoemen die tussen wal en schip zou komen te vallen met 
deze aanpassingen. Stadadviseert is geen voorstander van het indienen van 
nota's van meerkosten. Dit wordt ervaren als een belasting voor aanvragers. 
Daarbij komt dat niet alle aanvragers beschikken over betaalbewijzen. Zij 
stellen daarom voor om de invoering hiervan tenminste met een jaar uit te 
stellen, zodat aanvragers hier rekening mee kunnen houden. We verwachten 
dat deze groep klein is en bovendien aan de hand van bankafschriften alsnog 
dit kunnen aantonen. De bewijslast ervaart men bovendien alsof er 
verantwoording moet worden afgelegd over chronisch ziek zijn, dat is voor 
ons ook een reden geweest om zo licht mogelijk te toetsen. Stadadviseert pleit 
daarnaast voor een toekenning van 5 jaar in plaats van 3 jaar. Een termijn van 
5 jaar brengt echter meer risico's met zich mee, omdat we weten dat de 
(persoonlijke of financiële) omstandigheden van chronische zieke inwoners 
niet altijd ongewijzigd blijven. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


