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Onderwerp: Verordening tegemoetkoming meerkosten zorg gemeente Woerden 2017 

De raad van de g e m e e n t e W o e r d e n ; 

gelezen het voorstel d.d. 11 april 2017 van: 

- burgemeester en wethouders 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

Gelet op het bepaalde in artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning; 

b e s l u i t : 

I. De Verordening tegemoetkoming meerkosten zorg gemeente Woerden 2017 vast te stellen. 
II. Dit besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken. 
III. Dit besluit in werking te laten treden op de dag na die van de bekendmaking en terug te laten 
werken tot 1 april 2017. 

Verordening tegemoetkoming meerkosten zorg gemeente Woerden 2017 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven 
hebben dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de 
Participatiewet, de Wet langdurige zorg (Wlz), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de 
Gemeentewet. 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. de raad: de gemeenteraad van gemeente Woerden; 
b. het college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Woerden; 
c. bijstandsnorm: de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de 
Participatiewet of, voor zover sprake is van een IOAW of IOAZ uitkering de grondslag van de 
uitkering als bedoeld in artikel 5 IOAW respectievelijk artikel 5 IOAZ; 
d. inkomensgrens: inkomen tot 140

0

Zo van het sociaal minimum (
s de toepasselijke bijstandsnorm) en 

een vermogen tot de vermogensgrens voor huurtoeslag die voor belanghebbende van toepassing is. 
e. vermogen: de vermogensgrondslag zoals bedoeld in artikel 3.2 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 
2015; 
f. tegemoetkoming: een forfaitaire jaarlijkse tegemoetkoming meerkosten zorg van C 260,-;. 
g. belanghebbende: de inwoner van 18 jaar of ouder die op de peildatum voldoet aan de gestelde 
criteria van artikel 2 van deze verordening. De tegemoetkoming kan ook betrekking hebben op een 
minderjarig inwonend kind, die als gevolg van een beperking of chronische psychische of 
psychosociale problemen, aannemelijke meerkosten heeft; 
h. peildatum: de datum waarop belanghebbende de tegemoetkoming meerkosten zorg aanvraagt; 
i. Ferm Werk: de uitvoeringsorganisatie gemeenschappelijke regeling Ferm Werk te Woerden; 
j . WoerdenWijzer: uitvoeringsorganisatie van de wet maatschappelijke ondersteuning van de 



gemeente Woerden. 

Artikel 2. Doelgroep en criteria 
1. De tegemoetkoming meerkosten zorg wordt verleend aan een belanghebbende met een inkomen 
tot maximaal de inkomensgrens- en vermogensgrens, die als gevolg van een beperking of 
chronische psychische of psychosociale problemen van zichzelf of een inwonend minderjarig kind, 
aannemelijke meerkosten heeft. De tegemoetkoming wordt verstrekt ter ondersteuning van zijn/haar 
zelfredzaamheid en participatie. 
2. WoerdenWijzer beoordeelt of bij de belanghebbende sprake is van een beperking of chronische 
psychische of psychosociale problemen en geeft daarover een schriftelijk advies af aan Ferm Werk. 
De beperking of chronische psychische of psychosociale problemen dienen langer dan twee jaar 
aanwezig te zijn, dan wel dient uit een medische diagnose te blijken dat het om een blijvende 
aandoening gaat. 
3. Het advies van WoerdenWijzer wordt afgegeven voor bepaalde of onbepaalde tijd. Voor een 
minderjarig inwonend kind wordt het advies afgegeven maximaal tot en met de maand en het jaar 
waarin het kind meerderjarig wordt. 

Artikel 3. Hoogte tegemoetkoming 
De tegemoetkoming is een jaarlijks forfaitair bedrag en bedraagt in 2017 ê 260,- per jaar. De 
tegemoetkoming wordt uitgekeerd aan de belanghebbende. 

Artikel 4. Aanvraagprocedure 
1. Een aanvraag kan gedurende het hele kalenderjaar worden ingediend bij Ferm Werk door middel 
van een daartoe vastgesteld aanvraagformulier. De belanghebbende dient inkomens- en 
vermogensgegevens te overleggen. 
2. De tegemoetkoming meerkosten zorg wordt vastgesteld nadat Ferm Werk alle benodigde 
gegevens van belanghebbende heeft ontvangen en van WoerdenWijzer een schriftelijk advies heeft 
ontvangen. De beslissing op de aanvraag wordt schriftelijk aan belanghebbende bekend gemaakt. 

Artikel 5. Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt 
terug tot 1 april 2017. 

Artikel 6. Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tegemoetkoming meerkosten zorg gemeente 
Woerden 2017. 
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