Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten Gemeente Lopik 2017
GEMEENTE
LOPIK

Het college van burgemeester en wethouders van Lopik;
gelet op:




artikel 2.1.7 van de Wmo 2015 die stelt dat bij verordening kan worden
bepaald dat door het college aan personen met een beperking of chronische
psychische of psychosociale problemen die daarmee verband houdende
aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming wordt verstrekt ter
ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie;
artikel 21 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Lopik 2015 die stelt dat het college in overeenstemming met het beleidsplan
op aanvraag aan personen met een beperking of chronische psychische of
psychosociale problemen die daarmee verband houdende aannemelijke
meerkosten hebben, een tegemoetkoming kan verstrekken ter ondersteuning
van de zelfredzaamheid en de participatie. Hierbij bepaalt het college bij
nadere regeling waaruit deze tegemoetkoming bestaat en onder welke
voorwaarden deze kan worden verkregen.

besluit vast te stellen: de Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten Gemeente Lopik
2017
Artikel 1 Begripsbepaling
1. Chronisch ziek of gehandicapt: een inwoner behoort (binnen deze regeling) tot de
doelgroep chronisch ziek of gehandicapt indien er sprake is van:
 een Wmo-indicatie voor een vervoersvoorziening, een rolstoel,
woningaanpassing of hulp in de huishouding, waarbij de voorziening is
toegekend voor een periode van een jaar of langer;
 een Wajong-, WAZ-, WAO-, of WIA-uitkering van het UWV op basis van
80-100% arbeidsongeschiktheid;
 een geldige gehandicaptenparkeerkaart;
 een tegemoetkoming voor het minderjarige kind in het kader van de
regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte
kinderen (TOG);
 minimaal tweemaal kinderbijslag van de SVB vanwege thuiswonende
gehandicapte kinderen;
 een positieve indicatie voor de Regeling zittend ziekenvervoer;
 een van de 109 chronische ziekten die geselecteerd zijn door het NIVEL1,
volgens beoordeling van een medewerker van het Breed Sociaal Loket
(BSL). Bij twijfel vraagt de toegangsmedewerker een onafhankelijk
medisch advies aan op kosten van de gemeente.
2. Laag inkomen: een inkomen dat niet hoger is dan de normbedragen zoals deze
vermeld worden in de jaarlijks door het rijk vastgestelde standaard parameters
voor de Wmo 2015 in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag wordt
gedaan. De geldende bedragen worden jaarlijks, voor openstelling van de
aanvraagtermijn voor de regeling, door het college vastgesteld.

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronische-ziekten-enmultimorbiditeit/cijfers-context/prevalentie#bron--node-gezondheidsmonitor-volwassenenchronische-ziekten-en-multimorbiteit
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Artikel 2 Doelgroep
De Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten heeft twee doelgroepen:
1. Inwoners met een chronische ziekte en/of handicap met een laag inkomen.
2. Ouder(s)/Verzorger(s) van minderjarig(e) kind(eren) met een chronische ziekte
en/of handicap met een laag inkomen.
Artikel 3 Doelstelling
De Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten is een financiële tegemoetkoming ten
behoeve van inwoners of ouder(s)/verzorger(s) van minderjarig(e) kind(eren) met een
chronische ziekte en/of handicap met een laag inkomen, zodat meerkosten geen
belemmering vormen om zelfredzaam te zijn en te participeren.
Artikel 4 Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de regeling dient de aanvrager aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
1. De aanvrager is 18 jaar of ouder.
2. De aanvrager staat op het moment van aanvragen ingeschreven in de gemeente
Lopik.
3. Wanneer de aanvraag gedaan wordt door de ouder/verzorger van een minderjarig
kind met een chronische ziekte en/of handicap, dient het minderjarige kind
eveneens in de gemeente Lopik ingeschreven te staan op het moment van
aanvragen.
4. Het inkomen van de aanvrager bedroeg maximaal het normbedrag zoals
vastgesteld door het college.
5. Wanneer de aanvrager getrouwd is of samenwoont, bedroeg het gezamenlijke
inkomen maximaal het normbedrag zoals vastgesteld door het college.
6. Wanneer de aanvraag gedaan wordt door de ouder/verzorger van een minderjarig
kind met een chronische ziekte en/of handicap, is het gezamenlijk inkomen van
het huishouden waar het kind ingeschreven staat (te zeggen: beide
ouders/verzorgers of één ouder/verzorger met eventuele fiscale partner),
maximaal het normbedrag zoals vastgesteld door het college.
7. De aanvrager, of het minderjarige kind van de aanvrager, heeft een chronische
ziekte en/of handicap zoals bedoeld in artikel 1 van deze regeling.
Artikel 5 Indienen aanvraag
1. Inwoners kunnen een aanvraag doen voor de Regeling Tegemoetkoming
Zorgkosten wanneer zij voldoen aan de in artikel 4 van deze regeling genoemde
voorwaarden.
2. Een aanvraag wordt met het daarvoor bestemde aanvraagformulier ingediend bij
het college, ter attentie van het Breed Sociaal Loket van de gemeente Lopik.
3. Het college bepaalt jaarlijks vanaf welke datum een aanvraag kan worden
gedaan. Een complete aanvraag moet worden ingediend voor 1 december van het
jaar waarin de aanvraag wordt gedaan. Op 1 december wordt de aanvraagtermijn
voor dat jaar gesloten. Er kunnen geen aanvragen worden gedaan voor jaren
waarvan de aanvraagtermijn reeds is gesloten.
4. Een aanvraag moet voorzien zijn van de benodigde bewijsstukken (zoals bedoeld
in artikel 6 van deze regeling) wil er sprake zijn van een complete aanvraag.
Alleen complete aanvragen kunnen worden beoordeeld. Incomplete aanvragen
kunnen worden afgewezen.
Artikel 6 Bewijsstukken bij aanvraag
1. Bij de aanvraag worden bewijsstukken (zoals genoemd in het tweede, derde en/of
vierde lid van dit artikel) ingediend om aan te tonen dat de aanvrager aan de in
artikel 4 genoemde voorwaarden voldoet.
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2. De aanvrager dient een bewijsstuk in, zoals beschreven onder lid A van dit artikel,
om aan te tonen dat het inkomen van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de
aanvraag wordt ingediend minder bedroeg dan de voor het betreffende jaar
geldende inkomensgrenzen.
A. Hiervoor is één van de volgende stukken nodig:
 Een geldige inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring) van de
Belastingdienst.
 Een geldige definitieve aanslag van de Belastingdienst waarop het definitieve
verzamelinkomen wordt weergegeven
B. Als aanvrager getrouwd is, of samenwoont, dient ook van de partner een
inkomensverklaring of definitieve Belastingaanslag, zoals beschreven onder lid
A van dit artikel, ingediend te worden.
3. De aanvrager dient een bewijsstuk in om aan te tonen dat aanvrager een
chronische ziekte en/of handicap heeft, zoals beschreven onder Artikel 1, lid 1 van
deze regeling. Wanneer aanvrager eerder een aanvraag heeft ingediend voor
deze regeling én deze aanvraag is toegekend door de gemeente, hoeft niet
opnieuw een bewijs van chronische ziekte en/of handicap te worden ingediend.
4. Wanneer de aanvraag gedaan wordt door de ouder/verzorger van een minderjarig
kind met een chronische ziekte en/of handicap, dient de aanvrager bewijs te
overleggen dat er sprake is van een chronische ziekte en/of handicap van
zijn/haar minderjarige kind (die eveneens in Lopik staat ingeschreven), plus (een)
inkomensverklaring(en) zoals beschreven in artikel 4, lid 6 van deze regeling. De
inkomensverklaring(en) moet(en) voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 6
onder lid 2, A van deze regeling.
Artikel 7 Hoogte van de tegemoetkoming
De hoogte van het uit te keren bedrag wordt bepaald door het voor de gemeente
totaal beschikbare budget van het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan te delen
door het aantal goedgekeurde complete aanvragen dat bij de gemeente is
binnengekomen voor 1 december van dat jaar. Hierbij wordt een bovengrens
gehanteerd van het maximum te verkrijgen budget van de oude Wtcg en CER samen,
namelijk € 484 + €99 = € 583,-.
Artikel 8 Weigeringsgronden
1. De aanvraag wordt afgekeurd als niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals
vermeld in artikel 4 van deze regeling.
2. De aanvraag wordt afgekeurd als deze niet volgens de in artikel 5 van deze
regeling benoemde wijze wordt ingediend.
3. De tegemoetkoming kan worden geweigerd of worden teruggevorderd bij fraude.
Artikel 10 Afwijkingen en Hardheidsclausule
Voor situaties waarin deze regeling niet voorziet of onduidelijk is en/of er sprake is
van kennelijke hardheid, kan het college in individuele gevallen ten gunste van
aanvrager beslissen.
Artikel 11 Ingangsdatum en duur
Deze regeling treedt in werking de dag na vaststelling door het college van
Burgemeester & Wethouders.
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Artikel 12 Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten
2017.
Lopik, 8 augustus 2017.
Het college van burgemeester en wethouders van Lopik;
de secretaris,

de burgemeester,

(H. Capel)

(dhr. Drs. J.P.J. Lokker)
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