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Onderwerp:
Financiële ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten

Kennisnemen van:
Collegebesluit van 9 december 2014 (14A.00885):
1. Chronisch zieken en gehandicapten die toetreden tot de gemeentelijke collectieve
ziektekostenverzekering ontvangen conform het besluit van het Dagelijks Bestuur van Ferm Werk
van 7 november 2014 een bijdrage in de premie. Ferm Werk voert deze maatregel uit.
2. De inhoudelijke beoordeling of iemand chronisch ziek of gehandicapt is voert WoerdenWijzer.nl uit.
3. Het college gaat akkoord met de in bijlage opgenomen tijdelijke regeling, zodat inwoners nog voor
1 januari 2015 van ziektekostenverzekering kunnen veranderen. De regeling is geldig vanaf de
datum van publicatie tot 1 april 2015.
4. Het vrij te besteden budget dat Woerden van het Rijk ontvangt vanwege de afschaffing van de
landelijke regelingen CER/Wtcg en het budget dat vrij komt door het verdwijnen van de categoriaal
bijzondere bijstand te gebruiken voor de financiële ondersteuning chronisch zieken en
gehandicapten.
5. Chronisch zieken of gehandicapten met een laag inkomen en laag vermogen per 1 januari 2015
financieel te ondersteunen. Dit houdt in: een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm en
een vermogen tot de grenzen die de Wet werk en bijstand hanteert.
6. N.v.t..
7. Dit geld via een gerichte maatregel in te zetten via de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Dit collegebesluit heeft betrekking op de "nadere regeling" zoals bedoeld in artikel 22 van de Wmoverordening zoals deze op 6 november 2014 door de raad is vastgesteld.
"Artikel 22. Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen
Het college bepaalt bij nadere regeling, en in overeenstemming met het beleidsplan, bedoeld in artikel
2.1.2 van de wet, aan welke personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale
problemen, die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming
kan worden verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie."

Inleiding:
Chronisch zieken en gehandicapten worden momenteel financieel zwaar getroffen. In totaal zeven
regelingen die hen financieel ondersteunen in de (meer)kosten die zij maken als gevolg van hun ziekte of
handicap zijn afgeschaft of worden met ingang van 1 januari 2015 versoberd. De inkomenseffecten zijn
groot. Inwoners met een hoge zorgvraag en laag inkomen gaan er 8% tot 12% van hun netto inkomen op
achteruit.

Kernboodschap:
Het Rijk draagt de financiële ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten per 1 januari 2015 als
taak over aan de gemeenten. Echter, gemeenten krijgen slechts 40% van het budget dat beschikbaar was
voor de uitvoering van twee van de genoemde zeven regelingen. Dit zijn de regeling Compensatie Eigen
Risico en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Daarnaast valt er gemeentelijk
budget vrij door het wegvallen van de categoriaal bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten
en ouderen. Vanuit de Wet werk en bijstand is deze regeling niet meer toegestaan.
Zelfs met dit totaalbudget is het onmogelijk om de gehele doelgroep volledig te compenseren. Daarom is
onderzocht hoe dit geld zo doeltreffend mogelijk ingezet kan worden. Dit is via een bijdrage in de premie
van de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering.
De gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering biedt inwoners het grootste voordeel op door een
stapeling van voordelen:
1. Korting van de ziektekostenverzekeraar op de premie.
2. Een premiebijdrage van de gemeente voor inwoners met een inkomen tot 110% van het sociaal
minimum vanuit het minimabeleid. Deze regeling bestond al.
3. Een extra premiebijdrage van de gemeente voor inwoners die chronisch ziek of gehandicapt zijn
met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum a € 15 per maand.
4. De zorgverzekeraar is verplicht om inwoners te accepteren voor de aanvullende verzekering.
5. Uitstekende dekking: ook voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze dekking vangt voor een
deel de financiële gevolgen op van twee andere regelingen dan CER en Wtcg op die afgeschaft
c.q. versoberd zijn.
6. De inwoner heeft de mogelijkheid om het eigen risico te verzekeren. De inwoner betaalt dan meer
premie, maar wordt dan niet meer overvallen door plotselinge rekeningen. De premie wordt immers
verspreid door het jaar heen betaald.
7. De inwoner behoudt alle hulpmiddelen/machtigingen waar deze nu gebruik van maakt.
De gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering is een regeling die onder de Wet werk en bijstand
valt. Inwoners die willen toetreden mogen maximaal 130% van het sociaal minimum aan inkomen hebben
en niet meer vermogen dan toegestaan is volgens de Wet werk en bijstand. Daarom is de toegang tot deze
inkomensgroep beperkt. Boven deze grens is er sprake van een middeninkomen.
Behalve dat er een inkomens- en vermogensgrens geldt, moet er ook getoetst worden of een inwoner
daadwerkelijk chronisch ziek of gehandicapt is. Deze toets voert WoerdenWijzer.nl uit, omdat zij zicht heeft
op de individuele situatie van inwoners. De CER en Wtcg waren namelijk tamelijk ongericht: veel burgers
ontvingen op basis van administratieve regels een vergoeding terwijl zij niet chronisch ziek of gehandicapt
waren. Gericht maatwerk via WoerdenWijzer.nl moet deze ongerichtheid er uit halen.
De tijdelijke regeling die door het college is vastgesteld en tot 1 april 2015 geldig is, is zo opgesteld dat een
inwoner snel een beslissing kan nemen of overstappen naar de collectieve ziektekostenverzekering voor
hem of haar interessant is. In de loop van 2015 zal WoerdenWijzer.nl via een op de persoon gerichte
beoordeling definitief vaststellen of een inwoner chronisch ziek of gehandicapt is.
Vervolg:
De toegang tot de collectieve ziektekostenverzekering is beperkt tot inwoners met een laag inkomen
(maximaal 130% van het sociaal minimum) en laag vermogen (niet hoger dan toegestaan volgens de Wet
werk en bijstand).
Het is denkbaar dat bepaalde inwoners, ook met een middeninkomen of hoger, er meer op achteruitgaan
dan eerst werd verwacht. Daarnaast is de voorgestelde maatregel niet erg interessant voor ouders of
verzorgers met gehandicapte kinderen. Deze laatste huishoudens hebben vaak andere meerkosten dan
medische. Immers, ziektekosten van meeverzekerde kinderen tot 18 jaar vallen niet onder het wettelijk
verplicht eigen risico. Tot slot zullen er ook inwoners met een laag inkomen en vermogen zijn, die niet
kunnen of durven te wisselen van ziektekostenverzekering. Zodra bekend is hoeveel inwoners gebruik
gaan maken van de premiebijdrage chronisch zieken en gehandicapten (dat is eind april 2015), kan
berekend worden of er nog budget beschikbaar is voor andere doelgroepen. Als dit het geval is, kan
onderzocht worden wat voor deze inwoners mogelijk is. In dat geval zal er in juni in voorstel aan de raad
worden aangeboden.
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Tijdelijke regeling Financiële ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten
Gebaseerd op: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
Door het college besloten op: 9 december 2014
Geldend voor de premiebijdrage gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering
van 2015
Toegang tot de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering 2015
Een inwoner heeft in 2015 recht op een premiebijdrage voor de gemeentelijke collectieve
ziektekostenverzekering (voor 2015 vastgesteld op € 15 per maand):
• Als hij chronisch ziek of gehandicapt is, toets uit te voeren door WoerdenWijzer.nl en
gebaseerd op eerdere toegang tot de CER of Wtcg, EN
• Als hij laag inkomen en vermogen heeft. Dit is een (gezins)inkomen van 130% van de
geldende bijstandsnorm en niet meer vermogen dan toegestaan op grond van de Wet werk en
bijstand.
Toets door WoerdenWijzer.nl uit te voeren tot 1 april 2015:
1. Ontving een inwoner in 2013 CER en kan hij/zij aantonen dat hij/zij de afgelopen twee jaar zijn
volledig wettelijk verplicht eigen risico heeft opgemaakt.
2. Ontving een inwoner in 2014 Wtcg en kan hij/zij aantonen dat dit minstens de vergoeding van
€ 290 is.
Dan ontvangt deze inwoner een "groen licht verklaring 2015" van WoerdenWijzer.nl waarmee hij zich
bij Ferm Werk kan melden.
3. In 2015 wordt de inwoner weer benaderd om volgens de beleidsregels Wmo 2015 beoordeeld
te worden, zodat vastgesteld kan worden of deze inwoner voor 2016 en latere jaren een
groenlicht verklaring ontvangt.
Ferm Werk (Wwb):
1. Voert de inkomens- en vermogenstoets uit.
2. Meldt de inwoner aan voor het gekozen collectief (er zijn meerdere pakketten waar de inwoner
uit kan kiezen) bij VGZ of Zorg en Zekerheid.
3. Betaalt de premiebijdrage uit aan de inwoner.

