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Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

gelet op:

 de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten 2015;
 het amendement van PvdA, CDA en D’66,behorende bij raadsvoorstelnummer 2014-071 

met het onderwerp Collectieve zorgverzekering minima, betreffende restant gereserveerd 
bedrag (2), aangenomen bij raadsbesluit van 25 november 2014.

overwegende dat:

 de raad middels voornoemd amendement het college heeft verzocht een vangnetregeling 
op te stellen voor chronisch zieken en gehandicapten in Houten die in financiële 
problemen komen door het wegvallen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten (Wtcg) en Compensatiegelden Eigen Risico (CER)-gelden;

 deze vangnetregeling bekostigd wordt uit het restant van de gereserveerde rijksmiddelen 
voor de ontwikkeling van een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en 
gehandicapten;

 deze vangnetregeling los staat van de tegemoetkomingen op grond van het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten 2016;

 de Adviesraad Sociaal Domein het wenselijk vindt om in bijzondere gevallen te kunnen 
afwijken van deze regeling en artikel 4:84 Awb hierin voorziet.

besluiten vast te stellen de: 

Vangnetregeling compensatie zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten met een 
laag inkomen gemeente Houten 2015 en 2016

Artikel 1 Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
1. chronisch zieke of gehandicapte: een inwoner die:

a. een Wmo-indicatie heeft, waarbij de voorziening is toegekend voor een periode 
van langer dan één jaar;

b. een indicatie heeft in het kader van de Jeugdwet voor een periode van langer dan 
één jaar; 

c. een indicatie heeft in het kader van de Wet langdurige zorg;
2. meerkosten: 

a. genees- of heelkundige hulp;
b. reiskosten; 
c. voorgeschreven medicijnen;
d. hulpmiddelen (zoals rollator, beeldtelefoon, sportvoorzieningen);
e. extra uitgaven voor kleding en beddengoed;
f. energiekosten;
g. woningaanpassingen;
h. extra uitgaven voor gezinshulp;
i. andere vormen van meerkosten op het gebied van zorg, vervoer, hulpmiddelen, 

aanpassingen en voorzieningen;
3. laag inkomen: een netto maandinkomen, uitgaande van 120% van het sociaal minimum 

op het moment van aanvraag.  
In het geval u meent dat uw inkomen, als gevolg van meerkosten, onder 120% van het 
sociaal minimum uitkomt kunt u een aanvraag indienen voor deze regeling. Uw aanvraag 
zal getoetst worden op de criteria in artikel 1. 
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In de bijlage is een overzicht opgenomen met de inkomensgrenzen voor 2015. Voor 2016 
wordt opnieuw een berekening gemaakt van de bedragen per categorie. Dit wordt 
gepubliceerd.

Artikel 2 Doelgroep
Deze vangnetregeling is gericht op chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen 
die ingeschreven staan in de gemeente Houten en die extra zorgkosten maken als gevolg van 
hun ziekte en/of handicap. 

Artikel 3 Doelstelling
Deze vangnetregeling geeft  een financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken en 
gehandicapten met een laag inkomen zodat meerkosten geen belemmering opwerpen om 
zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren.

Artikel 4 Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de regeling dient de aanvrager aan de volgende 
voorwaarden te voldoen:
a. de aanvrager of ouders/verzorger van de chronisch zieke of gehandicapte is 18 jaar of 

ouder;
b. de aanvrager staat in de gemeente Houten ingeschreven op grond van de Wet 

basisregistratie personen;
c. de aanvrager moet meerkosten als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de regeling gemaakt 

hebben;
d. het inkomen van de aanvrager bedroeg in respectievelijk 2015 en 2016 minder dan de in 

de bijlage genoemde normen; 
e. de aanvrager heeft een chronische ziekte en/of handicap, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1.

Artikel 5 Indienen aanvraag
1. Een aanvraag wordt met het daarvoor bestemde aanvraagformulier ingediend bij  Werk 

en Inkomen Lekstroom, Postbus 2708, 3430 GC Nieuwegein.
2. Een aanvraag moet voorzien zijn van bewijsstukken waaruit blijkt dat wordt voldaan aan 

de voorwaarden genoemd in artikel 4, onder d en e. 
3. Als de aanvraag wordt gedaan door de ouder/verzorger van een minderjarig kind met een 

chronische ziekte en/of handicap, dient deze aanvrager bewijs te overleggen dat er 
sprake is van een chronische ziekte en/of handicap van zijn/haar minderjarige kind, die 
eveneens in de  gemeente Houten staat ingeschreven, en van het inkomen van de 
ouder(s)/verzorger(s) van het minderjarige kind.

4. Een aanvraag die betrekking heeft op in 2015 gemaakte kosten, dient te worden 
ingediend voor 1 juni 2016. Een aanvraag die betrekking heeft op in 2016 gemaakte 
kosten, dient te worden ingediend voor 1 maart 2017.

5. Een aanvraag die na de gestelde datum worden ingediend, kan worden afgewezen. 

Artikel 6 Verdeling beschikbare budget en hoogte van de tegemoetkoming
1. Het totaal beschikbare bedrag voor deze regeling wordt aan de hand van een 

budgetplafond na 1 juni 2015 respectievelijk 1 maart 2017 in gelijke delen verdeeld over 
de individuele aanvragen die voldoen aan de criteria, genoemd in artikel 4. 

2. Een aanvrager komt ten hoogste eenmaal per jaar in aanmerking voor een 
tegemoetkoming. De tegemoetkoming is voor iedere aanvrager die daarvoor in 
aanmerking komt even hoog en bedraagt maximaal € 220,- per jaar. 

Artikel 7 Weigeringsgronden
1. De tegemoetkoming wordt geweigerd als niet wordt voldaan aan de voorwaarden van 

deze regeling
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2. De tegemoetkoming kan worden geweigerd of teruggevorderd worden bij fraude.

Artikel 8 Uitvoering 
De regeling wordt als minimaregeling uitgevoerd door WIL namens het college van burgemeester en 
wethouders van Houten. Steekproefsgewijs zal achteraf toetsing plaatsvinden op 
rechtmatigheid van aanvragen. 

Artikel 9 Ingangsdatum en duur

1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 
januari 2015. 

2. Deze regeling geldt alleen voor de jaren 2015 en 2016.

Artikel 10 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Vangnetregeling chronisch zieken en gehandicapten.

Houten, 29 maart 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd;
de secretaris, de burgemeester,

Bijlage: Inkomensgrenzen (de bedragen zijn netto, zonder 
vakantietoeslag)  bijstandsnorm per 1 januari 2016     

Voor mensen met een leeftijd tussen de 18 en 21 jaar, zonder kinderen     

 100% 110% 120% 130%

Alleenstaande € 228,09 € 250,90 € 273,71 € 296,52

Gehuwden/samenwonendenjonger dan 21 jaar € 456,19 € 501,81 € 547,43 € 593,05

Gehuwden/samenwonenden één jonger dan 21 jaar  de ander ouder € 888,15 € 976,97 € 1.065,78 € 1.154,60

     
Voor mensen met een leeftijd tussen de 18 en 21 jaar, met ten laste komende 
kinderen     

 100% 110% 120% 130%

Alleenstaande ouder € 228,09 € 250,90 € 273,71 € 296,52

Gehuwden/samenwonenden € 720,20 € 792,22 € 864,24 € 936,26

Gehuwden/samenwonenden één jonger dan 21 jaar  de ander ouder € 1.152,16 € 1.267,38 € 1.382,59 € 1.497,81

     

Voor mensen met een leeftijd tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd     

21 jaar tot pensioen- gerechtigde leeftijd     

 100% 110% 120% 130%

Alleenstaande / alleenstaande ouder € 924,06 € 1.016,47 € 1.108,87 € 1.201,28

Gehuwden/samenwonenden € 1.320,09 € 1.452,10 € 1.584,11 € 1.716,12

     

Voor mensen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd     

Pensioengerechtigde leeftijd     

 100% 110% 120% 130%

Alleenstaande € 1.038,23 €1.142,05 € 1.245,88 € 1.349,70

Gehuwden/samenwonenden € 1.418,31 € 1.560,14 € 1.701,97 € 1.843,80

Gemeenteblad 2016 nr. 56 3


