Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Putten

Onderwerp: gevraagd advies Tegemoetkoming hoge zorgkosten gemeente Putten 2019

Putten, 18 september 2019

Geacht College,
Op onze vergadering van 16 september jongstleden hebben wij uw verzoek om advisering over de
tegemoetkoming hoge zorgkosten (voorheen chronisch zieken) uitgebreid besproken en we zijn tot
het volgende advies gekomen:

Vooraf:
Ook Putten kent inwoners die domweg pech hebben: zij zijn chronisch ziek of hebben een
aandoening die hun jaarlijks op hoge kosten jaagt. Zij weten vooraf al dat zij de gehele vaste bijdrage
moeten ophoesten en dat daar nog een bedrag bovenop komt. Het overkomt hen, ze kunnen er niets
aan doen. Het is daarom goed deze mensen een tegemoetkoming te verschaffen. In principe zouden
we dat aan iedereen die door deze pech worden getroffen, moeten uitbetalen. De gemeente heeft er
echter voor gekozen een inkomensplafond in te stellen: mensen met weinig draagkracht worden
meer getroffen door de financiële gevolgen van hun ziekte of aandoening dan mensen met meer
draagkracht. De gemeente komt dan tegemoet met een bedrag van € 200,-. Kern zou moeten zijn,
dat de tegemoetkoming daar terechtkomt waar die nodig is.

Plafond:
We constateren dat het plafond in de loop der jaren in hoogte varieert: vóór 2017 lag de grens op
€ 30.000, -, na 2017 op € 40.000, -. In de adviesaanvraag is sprake van 130% van de bijstandsnorm.
Het is dan wel zo elegant te melden hoeveel die 130% is. Dat is fors minder dan de grenzen van 2017
en 2018! Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat u zich in deze tegemoetkoming door de
koersnota van 2020 laat leiden. We hebben het wel over de aanvraag van 2019. Wij pleiten ervoor
meer acht te slaan op de sociale aspecten en het aantal begunstigden en mogelijk gedupeerden
zwaar mee te laten wegen. Nu lijkt het voorstel ingegeven door de financiële situatie. Bezuinigingen
kunnen ook belemmerend werken op de inclusieve samenleving die u nastreeft. Als inwoners minder
financiële ruimte hebben, beperkt u hen ook in deelname aan activiteiten: zij moeten kiezen.

In 2017, met de grens op een inkomen van € 30.000, -, ging het om ongeveer 900 aanvragen. Dan
spreken we over een budget van € 180.000, -. Wij adviseren bij een onverhoopte beperking van het
budget liever een lager bedrag aan meer personen toe te kennen dan hetzelfde bedrag aan minder
personen.
Kwetsbare groep:
U maakt geen melding van een zeer kwetsbare groep: zij die een uitkering van het UWV krijgen, met
toepassing van het genoemde plafond. Wij zijn het oneens met de toepassing van de
stapelingsredenering. We verwijzen nogmaals naar onze adviezen hierover op 31 maart 2016, 12
april 2017 en op 18 mei 2018. Wij adviseren nogmaals om de aanvraag van deze 60 inwoners in
overweging te nemen en hen niet te korten op de tegemoetkoming.
Tegemoetkoming chronisch zieken:
Over deze materie hebben wij al eerder geadviseerd: op 31 maart 2016, op 12 april 2017 en op 18 mei 2018. Wij
komen er steeds op terug omdat het gaat over een kwetsbare groep in de samenleving. De kern van dit advies
ligt bij de inwoners die een bijdrage van het UWV krijgen. Het gaat hier om ongeveer 60 inwoners die ontdekten
dat de gemeente de € 200, - tegemoetkoming kortte op de bijdrage van het UWV. In sommige gevallen hielden
zij enkele tientjes over. Voor de goede orde: de tegemoetkoming kent twee belangrijke criteria: de aanvrager
lijdt aan een chronische ziekte en de inkomensgrens mag niet boven de € 40.000, - liggen. Beide criteria gelden
ook voor mensen die van een bijdrage van het UWV moeten rondkomen. Binnen het bijdragegebied van het
UWV liggen grote verschillen (de bovengrens blijft echter € 40.000, -), maar daarin zitten ook schrijnende
gevallen. Wij adviseren u deze 60 schrijnende gevallen te heroverwegen. Wij vinden dat zij recht hebben op de
tegemoetkoming chronisch zieken zonder gekort te worden op de bijdrage van het UWV.

Formulier Tegemoetkoming hoge zorgkosten, aanvraag 2019
(Naar tekst en inhoud)
Belangrijk om te lezen
Dit kopje lijkt ons een open deur. In een aanvraag is immers alles belangrijk om te lezen. Suggestie:
vervang dit kopje door “Vooraf”
De eerste zin van deze alinea is erg lang en voor zwakke lezers moeilijk. Suggestie:
Heeft u altijd hoge zorgkosten? Meer dan € ……,…. per jaar? Dan kunt u van de gemeente een
tegemoetkoming krijgen van € 200,-. Stuur daartoe het formulier ingevuld naar de gemeente (adres
staat rechts bovenaan). Wij nemen dan uw aanvraag in behandeling. Het is mogelijk dat wij contact
met u opnemen.
Let wel: dit formulier hoeft niet helemaal ingevuld te worden. Aanvragers mogen immers items
overslaan!
Kom ik in aanmerking?
Kunnen aanvragers niet volstaan met de vermelding van hun aandoening? Dan kan vraag 3 van het
formulier veranderen in “Ik heb de volgende aandoening: “………”. Of door “Ik heb hoge zorgkosten
door: ……….
Zo maakt u ook de toelichting overzichtelijker.

Meerdere aanvragers
Anderen kunnen (uiteraard) ook zelf aanvragen. Vervang daartoe de laatste zin van deze alinea door:
Dan kunnen zij ook een ingevuld formulier opsturen.

Formulier: punt 3:
Zie “Kom ik in aanmerking?” De aanvulling/ toelichting onder 3 (“U hoeft …. heeft ingevuld”) klinkt
onbedoeld achterdochtig. Volsta met de vermelding dat u mogelijk contact opneemt en zet die zin in
de eerste alinea (zie suggestie bij Vooraf).
Formulier: punt 4 Inkomen
Vermeld wat 130% van de bijstandsnorm is.
5. ondertekening
Te veel tekst, te veel dreiging.
Suggestie:
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld.

Wij hopen u met dit advies, in het belang van de inwoners van Putten, van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

namens de participatieraad,

Jaap Plomp
Secretaris.

