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Datum raadsvergadering:  28 november 2019 
 
Onderwerp:      Verordening maat-

schappelijke ondersteuning gemeente Beverwijk 2020 
Documentnummer:  INT-19-52028 
 
 
In het raadsvoorstel staat bij 5 dat wordt voorgesteld om het huidige artikel 41 “financiële te-
gemoetkoming” te laten vervallen. 
 
Per amendement wordt nu voorgesteld om artikel 41 te handhaven in de Verordening maat-
schappelijke ondersteuning gemeente Beverwijk 2020 (INT-19-52025): 
 
De raad van de gemeente Beverwijk bijeen op 28 november 2019, gezien het voorstel van 
het college Raadsbesluit verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beverwijk 
2020 (INT-19-52028), besluit om punt 1 van het raadsbesluit als volgt te amenderen: 
 
huidige tekst bij punt 1 in het raadsbesluit: 

 1. de 'Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beverwijk 2020' vast 
te stellen (INT-19-52025) 

 
te vervangen door de hiernavolgende nieuwe tekst: 

1.a  de 'Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beverwijk 2020' vast 
te stellen (INT-19-52025). 
1.b waarbij Artikel 41 uit de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Beverwijk 2018 (BIVO 2017/30311) wordt toegevoegd aan de Verordening maat-
schappelijke ondersteuning gemeente Beverwijk 2020 (INT-19-52025), opnieuw als 
artikel 41. 

 
 
N.b. de tekst van artikel 41 uit verordening Wmo gemeente Beverwijk 2018:  

Artikel 41 
Financiële tegemoetkoming 

1. Het college kan ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie 
op aanvraag een financiële tegemoetkoming verstrekken aan ingezetenen die 
als gevolg van een beperking of chronische psychische of psychosociale pro-
blemen aannemelijke meerkosten hebben en die een inkomen hebben lager 
dan of gelijk aan 120% van het sociaal minimum. 

2. Het college stelt nadere regels over de hoogte en de wijze waarin de tege-
moetkoming als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt. 
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Motivatie 
Met ingang van 2014 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Afgeschaft zijn o.a.: 

• algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) 

• compensatie voor verplicht eigen risico (CER) 
 
Daarvoor in de plaats is aan de Wmo een bepaling toegevoegd die de gemeenten in staat 
stelt om een financiële tegemoetkoming (al dan niet in de vorm van een forfaitaire vergoe-
ding) te verstrekken aan personen met chronische ziekte en/of beperking die aannemelijke 
meerkosten hebben. De gemeenteraad bepaalt in de verordening of en zo ja in welke geval-
len en in welke mate het college een tegemoetkoming dient te verstrekken. De gemeente-
lijke tegemoetkoming vanuit de Wmo kan ook worden gegeven aan personen met een inko-
men boven het netto sociaal minimum. Het is dus aan de gemeenteraad om hier ook inko-
menscriteria te benoemen (ref. Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een 
chronische ziekte of beperking, maart 2014, Transitiebureau Wmo en VNG). 
 
Blijkbaar is die mogelijkheid ook in de Wmo verordening van de gemeente Beverwijk terecht 
gekomen. Weliswaar in summiere vorm, zijnde art 41 (in vorige versies ook wel art. 19).  
 
En niet onbelangrijk, er is ook een aanzienlijk bedrag toegevoegd aan het gemeentefonds, 
c.q. de voormalige integratie uitkering sociaal domein. 
 
Zo te zien is er de afgelopen jaren geen invulling gegeven aan dit art. 41 uit de verordening. 
Het college heeft dienaangaande geen beleidsregels en/of nader regels vastgesteld. 
 
De raad is wel geïnformeerd, b.v. in de kadernota minimabeleid: 

Middelen afschaffing WTCG en CER bijdrage 
In 2014 zijn middelen naar de WMO overgeheveld om lokaal voor de mensen die 
hoge zorgkosten hebben, compensatie te organiseren voor het verlies van de WTCG 
en CER bijdrage. Dit is samengegaan met een zeer grote bezuiniging op het budget. 
Voor 2016 is in Beverwijk een invulling gegeven door een inkomensafhankelijke 
WMO compensatieregeling Eigen risico ziektekosten te organiseren.     

(ref. kadernota minimabeleid 2016-2019, INT-16-25380) 
 
De vraag is of met de onvolprezen collectieve ziekenkostenverzekering voldoende recht 
wordt gedaan aan de wet. De indieners van dit amendement denken van niet. De wet is 
vooral ook bedoeld om mensen met een chronische ziekte en/of handicapt enigszins te kun-
nen compenseren voor meerkosten als gevolg van die aandoeningen. Dat is een breed be-
grip, maar het gaat zeker verder dan alleen medische kosten en het eigen risico bij de zie-
kenkostenverzekering.  
 
Dit onderwerp heeft raakvlakken met het minimabeleid. In het minimabeleid bestaat de mo-
gelijkheid om individuele bijzondere bijstaand te verstrekken. Maar de eisen voor het mini-
mabeleid zijn tamelijk streng, denk hierbij aan inkomenseisen (110% van de geldende be-
standsnorm), en maximum toegestane bedragen aan spaargeld (€ 3000,- / € 6000,-). 
 
De Wmo biedt de mogelijkheid om veel ruimhartiger te zijn waar het gaat om de voorwaar-
den om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming.   
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Toelichting art. 41 in huidige Wmo verordening. 
Hoofdstuk 8. Overige bepalingen  
Artikel 41. Financiële tegemoetkoming  
Deze bepaling betreft een uitwerking van artikel 2.1.7 van de wet. Daarin is opgenomen dat 
bij verordening kan worden bepaald dat door het college aan personen met een beperking of 
chronische psychische of psychosociale problemen die daarmee verband houdende aanne-
melijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming wordt verstrekt ter ondersteuning van de 
zelfredzaamheid en de participatie. En als dat mogelijk is, in welke gevallen en in welke mate 
((Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 140). Door opneming van dit artikel wordt hier-
aan voldaan.  
Onder sociaal minimum wordt hier verstaan de norm zoals genoemd in artikel 20 tot en met 
24 van de Participatiewet. De kostendelersnorm zoals vastgesteld in artikel 22a van de Parti-
cipatiewet is niet van toepassing. 

 
In het ideale geval worden die randvoorwaarden in de verordening vastgelegd. In het geval 
van Beverwijk wordt bij art. 41, in de huidige verordening, hiervoor verwezen naar het col-
lege. 
 
De indieners zijn van meningen dat het handhaven van art. 41 noodzakelijk is om recht te 
(blijven) doen aan de wet. Dan moet het college vervolgens wel aan de slag gaan met dit on-
derdeel van de verordening. Het college moet in de beleidsregels, en/of nadere regels, invul-
ling gaan geven aan art. 41. Hiervoor zijn verschillende modellen denkbaar.    
 
 

Aanvullende informatie 
Om een indruk te geven over de situatie in het verleden staat in Figuur 1 een overzicht van 
de aantallen voor de Wtcg (ref. diverse beleidsverslagen minimabeleid gemeente Beverwijk) 
 

 
Figuur 1 Aantal personen dat vroeger gebruik heeft gemaakt van de Wtcg 

 
Ondertekenaars: 
 
Fractie GroenLinks 
P.J. Van Popta 
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