
 
 

 
 
 
 
 

HERHAALD AMENDEMENT ZIEKTEKOSTEN
CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN
De raad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op 7
november 2019, behandelend agendapunt “Programmabegroting
2020 - 2023”;
Overwegende dat:
- de gemeenteraad op 20 juni 2019 bij de behandeling van de Nota Kaders 2020 – 2023 een

amendement heeft aanvaard met als dictum:
 

1. De voorgestelde bezuiniging op pagina 18 onder nummer 41 Gemeentelijke
zorgverzekering van de Nota Kaders 2020-2023 te schrappen.
 

2. Een bedrag van € 30.000,- voor een compensatieregeling voor de doelgroep in de Nota
Kaders 2020-2023 op te nemen.
 

3. Tot vaststelling van de compensatie tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten in 2020 naast de collectieve ziektekostenverzekering voor de groep
mensen met een inkomen tot maximaal 110% van het bijstandsniveau ter hoogte van
€ 100,- per persoon en die uitsluitend te verstrekken aan chronisch zieken en
gehandicapten.
 

- de aan dit amendement ten grondslag liggende overwegingen nog onverkort gelden;
- het amendement dd. 20 juni 2019 geen goede doorwerking heeft gekregen in de

voorliggende begroting. Het amendement is niet goed verwerkt in de Financiële
bandbreedte (begroting pag. 19). Immers, het amendement had betrekking op drie punten:
1) handhaven gemeentelijke zorgverzekering, 2) compensatieregeling chronisch zieken /
gehandicapten voor een bedrag van structureel € 30.000,- voor de jaren 2020 – 2023 en 3)
voor de groep mensen met een inkomen tot maximaal 110% van het bijstandsniveau in
2020 een compensatiebijdrage van € 100,- per persoon.

- punt 3) niet is opgenomen in de bandbreedte. Er is geen bedrag opgenomen voor de
compensatiebijdrage van € 100,- per persoon in het jaar 2020. Nogmaals: in het
amendement ging het om 1) én 2) én 3). Uitdrukkelijk is de compensatiebijdrage van €
100,- een extra regeling. De compensatiebijdrage van € 100,- komt bovenop de onder punt
2) genoemde compensatieregeling voor de doelgroep;

Besluit:
Beslispunt 1 met twee punten aan te vullen: “.. met dien verstande dat:

1. op pag. 19 in de bandbreedte voor 2020 een bedrag van € 31.000,- wordt opgenomen
voor (310 personen x € 100,-) compensatiebijdrage van € 100,- per persoon voor de
groep mensen met een inkomen tot maximaal 110% van het bijstandsniveau.

2. deze eenmalige kosten ten laste van de algemene reserve te brengen.
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