Putten, 31 maart 2016
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Betreft: advies conceptcollegevoorstel regeling tegemoetkoming chronisch zieken WMO 2016

Geacht college,
De participatieraad heeft op 29 februari jl. uw adviesaanvraag omtrent het collegevoorstel regeling
tegemoetkoming chronisch zieken 2016 ontvangen. Op zijn vergadering van 21 maart heeft deze
raad de aanvraag besproken en daaruit resulteert het volgende advies:
Allereerst merkt de participatieraad op dat in 2015 strikte criteria zijn gehanteerd in de regeling
tegemoetkoming chronisch zieken. In het licht van de verruimde criteria zou een deel van de cliënten
die in 2015 een verzoek heeft ingediend, wel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Wij
adviseren u deze cliënten billijk en barmhartig tegemoet te komen en alsnog, met terugwerkende
kracht, een tegemoetkoming te verstrekken. (zie punt 4)
Ten aanzien van 2016 adviseren wij het volgende:
1. Maak duidelijk hoe groot de werkelijke behoefte is onder de chronisch zieken met een
minimum inkomen aan een eenmalige subsidie van € 100,-. Het is ons niet duidelijk waarop
dit bedrag is gebaseerd. Wij stellen ons voor dat het bedrag hoger kan zijn.
2. De criteria om voor deze subsidie in aanmerking te komen zijn in 2016 aangepast ten
opzichte van 2015. Maak duidelijk of afgewezenen van 2015 nu wel in aanmerking komen.
3. Van het budget voor deze regeling is in 2015 20% uitgegeven. Graag willen wij weten wat er
met het resterende budget is gedaan.
4. Ken alsnog afgewezen cliënten uit 2015 die op grond van de huidige criteria wel in
aanmerking komen voor een tegemoetkoming het bedrag waar zij recht op hebben toe.
5. Bij de nieuwe criteria voor de toe te kennen tegemoetkoming noemt u drie opties. Optie drie
vervalt, omdat die omslachtig en tijdrovend is. Wij adviseren om in voorkomende
schrijnende gevallen met structurele meerkosten wegens chronische problemen toch optie
drie toe te passen. Te allen tijde moet er ruimte zijn voor maatwerk.
6. Graag ziet de participatieraad hoe u in 2016 deze tegemoetkoming evalueert en wat de
consequenties zijn voor het daaropvolgende kalenderjaar.
7. De participatieraad wil op de hoogte blijven over het verloop in 2016 en stelt voor ons in de
tweede helft van 2016 te informeren.

Wij vertrouwen erop u met deze advisering te dienen in het belang van de cliënten die een
beroep doen op maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast stellen wij het op prijs als we
een reactie op deze brief te krijgen.
Met vriendelijke groet,
namens de participatieraad,
Jaap Plomp
secretaris

