Toelichting op de regeling: ‘Maatwerkvoorziening financiële tegemoetkoming
voor chronisch zieken en gehandicapten in verband met aannemelijke
meerkosten 2020’
De landelijke regelingen Compensatie Eigen Risico (CER) en de Wet tegemoetkoming
chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) zijn vervallen. In de gemeente Drimmelen is
de regeling Maatwerkvoorziening financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken en
gehandicapten (MvCG) daarvoor in de plaats gekomen. Ook de categoriale bijstand
voor chronisch zieken en gehandicapten is opgegaan in deze maatwerkvoorziening.
Eigen kracht
Hebt u moeite om rond te komen van een laag inkomen vanwege de extra kosten die u
heeft vanwege uw ziekte of beperking? Wellicht komt u in aanmerking voor deze
maatwerkvoorziening.
Om te bepalen of u in aanmerking komt zijn de volgende zaken nodig:
• Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
• Een ”verklaring geregistreerd inkomen” van u, en (indien van toepassing) uw
partner van 2018 of 2019.
• Een bewijs dat u chronisch ziek bent of gehandicapt.
• Inzicht in de meerkosten die u vanwege uw ziekte of beperking heeft.
Inkomen
Als bewijs van het inkomen is een ”verklaring geregistreerd inkomen” van 2018 of 2019
van u, en (indien van toepassing) uw partner nodig. Deze kunt u aanvragen via de
Belastingtelefoon: 0800 0543. Een kopie van uw (definitieve) aanslag van 2018 of 2019
kan ook dienen als bewijs van het inkomen.
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet uw (gezamenlijke) inkomen
onder de volgende grenzen te liggen:

Alleenstaand en jonger dan AOW gerechtigd
Alleenstaand en AOW gerechtigd
Gehuwd/samenwonend en jonger dan AOW
gerechtigd
Gehuwd/samenwonend en AOW gerechtigd

110% soc.min.
130% soc.min.
€ 23.574
€ 27.860
€ 17.529
€ 20.716
€ 35.361
€ 41.790
€ 24.051

€ 28.424

Chronisch ziek of gehandicapt
In het algemeen worden chronische ziekten omschreven als “aandoeningen zonder
uitzicht op volledig herstel en met een relatief lange ziekteduur.” Een chronische ziekte
onderscheidt zich verder door een langdurig beroep op de zorg.
Een bewijs dat de cliënt chronisch ziek of gehandicapt is, is er meestal al als een cliënt
al bekend is bij de gemeente. Bijvoorbeeld via de Wmo (Wet maatschappelijke
ondersteuning) of andere leden van het dorpsteam. Als u niet over een dergelijk bewijs
beschikt kunt u wellicht uw huisarts vragen om een brief of een onafhankelijk medisch
advies opvragen. Informeer hierover bij het sociaal loket.
Meerkosten
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, moet u aannemelijk maken dat u
vanwege uw ziekte of handicap extra kosten moet maken. Kosten die iemand zonder
ziekte of handicap niet heeft. Deze extra kosten moeten gemaakt zijn in 2020. Wanneer
u in één van de categorieën meerkosten hebt en dit aannemelijk kunt maken, is dit
voldoende om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming.

Onder meerkosten worden verstaan:
Soorten meerkosten
Genees- en heelkundige hulp
Reiskosten
Voorgeschreven medicijnen
Hulpmiddelen
Dieet op voorschrift van arts/erkend
diëtist
Extra uitgaven voor
kleding/beddengoed
Energiekosten
Overschrijden eigen risico ZVW
Verhuiskosten
Inrichtingskosten i.v.m. cara
Woningaanpassingen
Extra uitgaven voor gezinshulp
Alarmering
Extra kosten maaltijdvoorziening

Voorbeelden
Rekeningen van therapeut of arts i.v.m. chronische
ziekte
Afsprakenkaarten van arts/ziekenhuis, overzicht van
gemaakte reiskosten
Rekeningen van medicijnen die niet vergoed zijn
door uw zorgverzekering
Rekeningen van rollator, personenalarmering,
orthopedische schoenen e.d.
Voorschrift/overzicht van dieet opgesteld door arts
of erkend diëtist
Brief met uitleg waarom extra kleding/beddengoed,
bijvoorbeeld i.v.m. incontinentie of rolstoelgebruik
Extra kosten verwarming i.v.m. chronische ziekte of
gebruik scootmobiel/traplift
Overzicht ziektekostenverzekeraar waaruit blijkt dat
eigen risico volledig is verbruikt
Rekening van gemaakte verhuiskosten vanwege
chronische ziekte
Rekening van gemaakte kosten voor inrichting ivm
cara
Rekening van aanpassingen aan woning
Rekening van particulier ingehuurde gezinshulp
(geen eigen bijdrage CAK)
Rekening van de alarmering.
Rekening van de maaltijden.

Er is alleen sprake van meerkosten als de kosten niet worden gedekt door ander e
regelingen, zoals de Zorgverzekeringswet en de Wmo. Ook mogen deze niet op een
andere wijze worden gecompenseerd, bijvoorbeeld via de werkgever of via
belastingteruggave.
Indeling tegemoetkoming
Als u in één van bovengenoemde categorieën meerkosten heeft, komt u in aanmerking
voor een vergoeding. De hoogte van de vergoeding per jaar in relatie tot inkomen staat in
onderstaande tabel:
Tegemoetkoming
110% sociaal minimum
130% sociaal minimum

Vergoeding
€ 350
€ 250

Beschikking
U ontvangt als antwoord op uw aanvraag een beschikking van de gemeente. Hierin
staat het bedrag dat u ontvangt voor het betreffende jaar. Tegen het besluit is bezwaar
mogelijk.De uitkering is eenmalig. Wanneer u een tegemoetkoming heeft ontvangen,
ontvangt u het volgende jaar bericht op welke manier u weer een aanvraag kunt doen
voor de financiële maatwerkvoorziening.

