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Amendement

chronisch zieken en gehandicapten

De raad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op 1 november 2018,
behandelend de begroting 2019;

In overweging nemende dat:

• er lokaal beleidskeuzevrijheid bestaat over of en hoe chronisch zieken en
gehandicapten gecompenseerd kunnen worden;

• het wegvallen van de WTCG en Cer niet uitsluitend kan worden gecompenseerd
door de collectieve ziektekostenverzekering maar dat hiervoor in 2019 ook
gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid tot financiële compensatie die
de WMO biedt;

• vorig jaar 294 mensen van de compensatieregeling (100 euro) gebruik gemaakt
hebben;

• dat de Draagkrachtregeling tot op heden geen beeld biedt van het concrete
voordeel voor de doelgroep chronisch zieken/ gehandicapten en het eventuele
voordeel overschaduwd wordt door meerkosten elders;

• dat deze doelgroep geen (financiële) flexibiliteit kent om meerkosten op te
vangen;

• dat voor personen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar diverse minima-regelingen zijn
vastgesteld (goede kinderparticipatieregelingen, gratis zwemmen/sporten voor
meerdere doelgroepen);

• dat in het kader van de participatiewetgeving ook personen boven de 18 jaar met
een beperking, die het gevolg is van een langdurige fysieke mentale aandoening,
en die in wisselwerking met diverse drempels, de volledige, daadwerkelijke, en op
voet van gelijkheid met anderen, deelname en participatie in de samenleving
beperken, een tegemoetkoming dienen te krijgen;

• dat het voor deze doelgroepen ook van belang is en noodzakelijk te kunnen
deelnemen aan het sociaal maatschappelijke leven;

• de artikelen 2.1.7 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en artikel 6.4 van
de Gemeentelijke verordening op deze wet, de gemeente de mogelijkheid bieden
om personen met een beperking, chronische psychische of psychosociale
problemen een tegemoetkoming te geven.

Besluit:
1. Tot vaststelling van een regeling compensatie tegemoetkoming chronisch zieken en

gehandicapten 2019 naast de collectieve zie tekostenverzekering voor de groep
mensen met een inkomen tot maximaal 110% van het bijstandsniveau ter hoogte
van € 100,- per persoon, die uitsluitend wordt verstrekt aan chronisch zieken en
gehandicapten.

2. De kosten hiervoor te dekken uit de egalisatiereserve WMO.
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