
 

 

 

 

MOTIE  

 

Voortzetting compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten  

 

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 11 september 2014, 

 

Constaterende dat: 

• Het kabinet heeft besloten tot afschaffing en wijziging van twee landelijke 

compensatieregelingen voor de meerkosten die chronisch zieken en gehandicapten 

maken ten gevolge van hun ziekte of handicap. Concreet gaat het om de 

Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en Wet tegemoetkoming chronisch zieken en 

gehandicapten (Wtcg); 

• Chronisch zieken en gehandicapten, onafhankelijk van hun inkomen, vanuit de CER in 

2013 € 99,-  ontvingen  als tegemoetkoming in de kosten voor  het eigen risico; 

• Chronisch zieken en gehandicapten, afhankelijk van hun inkomen, in 2013 vanuit de 

Wtcg een tegemoetkoming ontvingen tussen € 145 en € 484; 

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

gaan uitvoeren; 

• Er in Weert in 2013 meer dan 4.200 personen waren die aanspraak maakten op de 

Wtcg en 6.700 personen die aanspraak maakten op de CER;  

• Het budget voor Weert vanaf 2015 € 561.000 bedraagt en de gemeente dit 

ongeoormerkte budget ontvangt middels een verhoging van het Wmo-budget; 

• De overheveling van het budget gepaard gaat met een zeer forse korting;  

• De gemeente dit budget ontvangt om compenserend maatwerk te bieden voor 

mensen met een chronische ziekte of beperking. 

 

Overwegende dat: 

• Van de personen die aanspraak maken op de huidige landelijke 

compensatieregelingen een grote groep leeft van een inkomen dat net boven 

bijstandsniveau ligt tot modaal; 

• Het wenselijk is om binnen het beschikbare budget van € 561.000 de personen die 

daadwerkelijk meerkosten maken ten gevolge van hun ziekte of handicap, voor zover 

mogelijk  te compenseren voor het vervallen van de CER en de Wtcg, teneinde de 

daling van hun besteedbare inkomen zoveel mogelijk te beperken; 

• De Wtcg vaak terecht komt bij mensen die geen meerkosten hebben en vaak niet 

terecht komt bij mensen die wel meerkosten maken (onderzoek TNO); 

• Het college voornemens is een collectieve aanvullende verzekering aan te bieden als 

compenserende maatregel voor mensen die tot de doelgroep behoren en maximaal 

130% van het wettelijk minimumloon verdienen; 



• Op basis van deze collectieve aanvullende verzekering geen compensatie meer wordt 

verstrekt voor het eigen risico;  

• Het niet bekend is in hoeverre een dergelijke verzekering de gevolgen van het 

vervallen van de CER en de Wtcg compenseert.  

 

Draagt het college op: 

• Voor 2015 een bedrag van € 561.000 uit het Wmo-budget te oormerken om een 

gemeentelijke regeling te treffen die meerkosten van chronisch zieken en 

gehandicapten compenseert. 

• De raad een voorstel te doen om binnen het beschikbare budget van € 561.000 een 

compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten te treffen die 

uitsluitend wordt verstrekt aan personen die daadwerkelijk meerkosten ten gevolge 

van hun ziekte of handicap maken;  

• Eind 2015 een evaluatie voor te leggen inzake de compensatieregeling voor chronisch 

zieken en gehandicapten. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie CDA 

 

 

N. Linskens  

 


