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Aan het College van B&W

Geacht College,

De cliëntenraad WWB is tot het volgende standpunt gekomen met betrekking tot
een gevraagd advies over “Toekomst compensatieregelingen zorgkosten &
gevolgen voor de gemeenten”.
De wet afschaffing Wtcg en Cer is inmiddels aangenomen.
In 2014 hebben chronisch zieken en gehandicapten geen recht meer op
compensatie van het verplichte eigen risico CER door het CAK. In 2013 bedroeg
dat € 99.
In 2014 vindt ook de laatste uitbetaling door het CAK plaats van Wtcg, omdat
deze uitkering gaat over 2013.
Het kabinet gaat de regelingen afschaffen en de helft van het budget
overhevelen naar het gemeentefonds.
Het doel is dat de tegemoetkomingen bij deze mensen terecht komen die er
recht op hebben en het ook nodig hebben.
De gemeenten krijgen beleidsvrijheid om ondersteuning op maat te regelen,
passend bij de individuele behoeften en mogelijkheden van de cliënt.
Uw voorstel is dat voor 2014 iets moet worden gedaan met de “compensatie
eigen risico”(Cer). Er is gekozen voor de mogelijkheid eenmalig een aanvraag in
te dienen voor Bijzonder Bijstand.
Als voorwaarden om een aanvraag voor Bijzondere bijstand te kunnen doen is
het volgende vastgesteld:
De cliënt moet kunnen aantonen dat hij in 2013 een tegemoetkoming van het
CAK heeft ontvangen en hij heeft het volledige eigen risico gebruikt in 2014.
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Er wordt dan door de gemeente gekeken of de aanvrager in aanmerking komt
voor een compensatie .
De cliëntenraad begrijpt hieruit dat niet iedere aanvrager ook toekenning van de
compensatie ontvangt in 2014.
De cliëntenraad steunt de procedure om deze via de Bijzonder Bijstand te laten
lopen om te bevorderen dat de compensatie alleen bij die mensen terechtkomt
die het nodig hebben.
Ingaande 2015 moeten er definitieve oplossingen komen voor een vorm van
tegemoetkoming voor chronische zieken en/ of gehandicapten en compensatie
eigen risico voor deze groep.
De cliëntenraad wil graag hierover op de hoogte worden gehouden

Wij zien uw schriftelijke besluit op dit advies graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de Cliëntenraad Werk & Inkomen Achtkarspelen i.o. (CR-Acht)

J.A. Klijnstra (voorzitter)

A. Hofstra (secretaris )
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