p.a. Kon. Julianalaan 29
3738 VA Maartensdijk

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB BILTHOVEN
(per e-mail verzonden)

Maartensdijk, 17 december 2014

Geacht college,
In augustus van dit jaar namen wij deel aan een brainstormsessie over de bezuinigingen en meer
in het bijzonder over het beëindigen van de WTCG en CER, financiële compensatieregelingen voor
chronisch zieken. Bij die gelegenheid hadden wij samen met een tweetal vertegenwoordigers van
de Ouderenraad een prettige en open gedachtewisseling met uw wethouder Brommersma en een
aantal beleidsambtenaren van de gemeente De Bilt.
Het was een lastige afweging waarin verschillende bezuinigingsmogelijkheden de revue
passeerden. Uiteindelijk hebben wij bij die gelegenheid en in ons uiteindelijk advies gepleit voor
het besteden van de vrijkomende gelden aan een bijdrage in een aanvullende verzekering bestemd
voor chronisch zieken met een inkomensniveau van op of rond de 110% van het wettelijk
minimumloon. Dit in combinatie met een mogelijkheid om via de bijzondere bijstand voor deze
groep een compensatie te blijven bieden.
Tot onze verontrusting bereikte ons echter het bericht, dat inwoners met een minimum inkomen
zoals hierboven verwoord, die voorheen recht hadden op een vergoeding vanuit de WTCG of CER
niet allemaal in aanmerking blijken te komen voor de gemeentelijke vergoeding van 20 euro voor
de aanvullende verzekering. Een groep inwoners met een zeer minimaal inkomen blijkt al gebruik
te maken van de mogelijkheid om een toelage te krijgen voor de aanvullende
ziektekostenverzekering en dit recht wordt natuurlijk niet een tweede keer verleend.
Burgers, die zich tot de Sociale Dienst wenden worden ook niet gewezen op de mogelijkheid tot het
aanvragen van bijzondere bijstand voor kosten die verband houden met een chronische ziekte om
zo alsnog voor een compensatie in aanmerking te komen.
Op basis van deze ervaringen is bij ons de indruk ontstaan, dat juist de categorie chronisch zieken
met het laagste inkomen geen profijt gaat hebben van deze compensatieregeling. Dit staat haaks
op wat wij eerder bespraken en is niet conform de doelstelling van de nieuwe regeling, die in uw
Raadsvoorstel als volgt werd geformuleerd: Een gemeentelijke tegemoetkoming in de te maken kosten
helpt chronisch zieken en gehandicapten de dagelijkse dingen te kunnen blijven doen en maatschappelijk actief
te blijven.

In het gesprek met u hebben wij juist gezocht naar een mogelijkheid om de meest kwetsbare
groep zoveel mogelijk te ontzien. Zoals het er nu naar uit ziet, zijn wij in deze opzet niet geslaagd.
Het lijkt ons een vreemde zaak als juist dìe chronisch zieken en gehandicapten die dit het hardst
nodig hebben van deze tegemoetkoming geen gebruik kunnen maken.
Wij zouden daarom graag van u horen
- of de hier geschetste situatie inderdaad klopt met het geformuleerde beleid
- of de gemeente zich heeft gerealiseerd dat zo de kwetsbaarste groep niet gecompenseerd wordt
omdat deze groep al eerder in aanmerking kwam voor een tegemoetkoming in de kosten van een
aanvullende verzekering.
- of alsnog een reparatie van het ongewenste effect van deze regeling mogelijk is.

Als het zo is, dat de door ons aangeduide groep zelf initiatief moet nemen om bijzondere bijstand
aan te vragen, dringen wij er bij u op aan om de informatievoorziening over deze mogelijkheid
grondig te verbeteren, zodat cliënten die zich melden voor compensatie actief en tijdig op deze
extra mogelijkheid worden gewezen. Ook zouden wij graag zien dat de toegang tot deze
compensatiemogelijkheid wordt versimpeld.

