
 

 

 

 

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 

compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten  
 

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 28 mei 2014, 

 

Constaterende dat: 

• De Tweede Kamer onlangs heeft besloten tot afschaffing en wijziging van een aantal landelijke 

compensatieregelingen voor de meerkosten die chronisch zieken en gehandicapten maken ten 

gevolge van hun ziekte of handicap; 

• Deze regelingen vervangen worden door één nieuwe regeling die gemeenten moeten gaan uitvoeren; 

• Gemeenten hiervoor aanvullend budget ontvangen van € 45 miljoen in 2014 oplopend tot circa € 268 

miljoen in 2017; 

• Gemeenten dit ongeoormerkte budget ontvangen middels een verhoging van het Wmo-budget; 

• Gemeenten dit budget ontvangen om compenserend maatwerk te bieden voor mensen met een 

chronische ziekte of beperking door het compenseren van beperkingen met voorzieningen via de 

Wmo of het geven van directe inkomenssteun via de individuele bijzondere bijstand; 

• Gemeenten binnen de Wmo 2015 de verplichting hebben beleid te ontwikkelen met betrekking tot de 

compensatie van meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten. 

 

Overwegende dat: 

• Van de personen die aanspraak maken op de huidige landelijke compensatieregelingen een grote 

groep leeft van een inkomen dat ligt op bijstandsniveau tot modaal; 

• De versobering en overheveling van de compensatieregeling veel impact heeft op hun financiële 

situatie en hun mogelijkheden voor participatie in de samenleving. 

 

Draagt het college op: 

• De middelen die het rijk aan de gemeente beschikbaar stelt voor compensatie van chronisch zieken en 

gehandicapten te reserveren voor een nog te ontwikkelen gemeentelijke regeling voor deze doelgroep 

binnen de Wmo; 

• Een voorstel te doen voor een gemeentelijke regeling, rekening houdende met de volgende 

randvoorwaarden: 

� De compensatieregeling dient beschikbaar te zijn voor minima en middeninkomens; 

� De toegang tot de regeling dient zodanig laagdrempelig te zijn dat zoveel mogelijk 

rechthebbenden de compensatie ook daadwerkelijk ontvangen; 

� De regeling dient zodanig vormgegeven te worden dat de ongerichtheid van de huidige 

landelijke regelingen voorkomen wordt; 

� De regeling dient zo laag mogelijke uitvoeringskosten te hebben. 

� De regeling dient zo snel mogelijk opgesteld te worden aangezien de nieuwe regeling met 

terugwerkende kracht (per 1 januari 2014) ingevoerd wordt.   

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie CDA 

 

 

N. Linskens  


