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Nieuw-Lekkerland, 30 december 2014

Betreft: advies financiële maatwerkvoorziening 2014

Op uw verzoek brengen wij hierbij het advies uit over de financiële 
maatwerkvoorziening 2014.

In de aanleiding geeft u aan dat de wet Wtcg en de CER met terugwerkende kracht 
zijn afgeschaft.
Ons lijkt het zinvol ook weer te geven waarom deze zijn afgeschaft.
Deze regelingen beoogden toch chronisch zieken en gehandicapten te compenseren 
voor de meerkosten die zij moeten maken ten opzichte van anderen die deze kosten 
niet hebben.

Op bladzijde 2 beoogd maatschappelijk resultaat

De zin: de gemeente dient met de beschikbare middelen maatwerk te leveren voor 
bewoners die daadwerkelijk behoefte hebben aan ondersteuning.
Deze zinsnede vinden wij wat vaag.
Ons inziens gaat het erom dat mensen met een beperking die daardoor extra kosten 
hebben en ouderen met een laag inkomen inkomensondersteuning op maat te geven 
om hen gedeeltelijk te compenseren door het wegvallen van de Cer.

Doelgroepen

Wij vinden de doelgroep die het betreft niet concreet omschreven.
U wilt via de RSD de vergoeding verstrekken op grond van Regionaal Fonds 
Bijzondere Uitgave (RFBU).
Wat ons opvalt, is dat de RSD en het RFBU verschillende doelgroepen hanteren.
Op de website van RFBU staat het volgende:
Wie komt in aanmerking voor deze vergoeding?
Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding:



• Mag uw inkomen niet hoger zijn dan 110 procent van de voor u geldende bij-
standsnorm.

• En mag uw vermogen niet hoger zijn dan het vrijgestelde vermogen.
Daarnaast moet u voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

• U bent 65 jaar of ouder.
• U bent gehandicapt.
• U heeft een ten laste komend kind met een handicap.
• U heeft een chronische ziekte*.
• U heeft een ten laste komend kind met een chronische ziekte*.

*) Een chronische ziekte is een aandoening die onomkeerbaar is en geen uitzicht  
biedt op herstel.
Wat ons betreft neemt u deze formulering over.
Wij nemen aan dat degene die hierop een beroep doen ook een bewijsstuk moeten 
overleggen waaruit blijkt wat de handicap is of aan welke chronische ziekte  de 
persoon lijdt.

Financiële consequenties

Op grond van de aangeleverde aantallen van 46 verstrekkingen over 2013 wordt een 
kostenpost geraamd van € 17.227,-- incl. uitvoeringskosten.
In de begroting 2014 staat € 49.657,--.
U stelt: het resterende bedrag blijft over!
Onze vraag is wat gebeurd er met dit resterende bedrag, waarbij wij er vanuit gaan 
dat dit niet in de algemene middelen verdwijnt, doch gelabeld wordt voor het doel 
waarvoor ze beschikbaar is gesteld.

Communicatie

Wij missen een zinsnede voor welke datum de aanvraag moet zijn ingediend.
Neem de termijn niet al te krap.
Het voorliggende voorstel is éénmalig en in de loop van 2015 komt u met een 
structureel plan, waarvan wij te zijner tijd ook kennis van willen nemen.

Met vriendelijke groet,
Wmo Adviesraad Molenwaard
J. Simons


