
RICHTLIJNEN TER UITVOERING VAN DE WET WERK EN BIJSTAND

Bijdrageregeling chronisch zieken en gehandicapten

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Chronisch zieken: personen met een onomkeerbare aandoening, zonder uitzicht op

volledig herstel en met een gemiddeld lange ziekteduur, welke belemmerend is voor het

leven van alle dag.

b. Gehandicapten: personen die door ziekte of gebrek aantoonbare beperkingen

ondervinden bij de deelname in het maatschappelijk verkeer.

c. Verborgen kosten: algemeen noodzakelijke kosten die, in verband met de chronische

ziekte of handicap, hoger dan gebruikelijk zijn.

d. Inkomen: het (gezins-)inkomenten bedrage vanmaximaal 120% van het relevante

sociaal minimum.

e. Vermogen: devermogensvaststelling en devermogensgrenzen als bedoeld in artikel 34

van de WWB zijn vantoepassing. Ook het vermogen in een eigen woning wordt

meegenomen behoudens dewettelijke vrijlatingsbepalingingevolgeartikel 34 WWB.

f. Peildatum: in deze regeling wordt met peildatum de datum1 januari 2008 bedoeld.

g. Verstrekkingsjaar: kalenderjaar waarop de bijdrageregeling chronische zieken en

gehandicapten betrekking heeft.

Paragraaf 2 Afbakening van de doelgroep

Artikel 2. Doelgroep en doelstelling
1. De doelgroepbestaat uit de inwoners vandegemeenteKrimpen aan den IJssel met

verborgen kosten alsgevolg van een chronische ziekte en/ of handicap. Hiertoe behoren

ook kinderen jongerdan 18 jaar en ouderen vanaf 65 jaar.

2. De doelstelling van de regeling is bij te dragen in de verborgen kosten.

Artikel 3.Aantonen dat men tot de doelgroep behoort
1. De aanvrager of degene voor wie de bijdrage wordt aangevraagd moet aantonen dat

hij/zij tot de doelgroep behoort. Tot de doelgroep behoren in ieder geval:

a. Personen die CIZ geïndiceerd zijn voor langer dan één jaar persoonlijke verzorging

of verpleging volgens de AWBZ.

b. Personen die in aanmerking komen voor één of meer WMO-voorzieningen en/of

eengehandicaptenparkeerkaart.

c. Personen met een WAO-, WIA- of Wajong-uitkering die ten minste 80%

arbeidsongeschikt zijn.

2. Indien de aanvrager of degene voor wie de bijdrage wordt aangevraagd niet op grond

vande omstandigheden genoemd onder lid 1 tot de doelgroep wordt gerekend, dan

dienenbewijsstukken te worden overgelegd waaruit blijkt dat hij/zij op individuele

grondentot de doelgroep behoort.
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Artikel 4.Voorwaarden
Om voor een bijdrage in aanmerking te komen dienen de aanvragers aan de volgende

voorwaarden te voldoen:

1. op de peildatum indegemeenteKrimpen aan den IJssel een zelfstandige woning

bewonen, niet zijnde een AWBZ-inrichting;

2. op de peildatum18 jaar of ouder zijnof de wettelijke vertegenwoordiger zijn van de tot

de doelgroepbehorende minderjarige kinderen welke inwonendzijnof ten laste komen

van de wettelijkevertegenwoordiger;

3. op de peildatum een (gezins-)inkomen hebben tot maximaal de bedragen als bedoeld in

artikel 1 lid d;

4. op de peildatum niet over een vermogen kunnen beschikken als bedoeld in artikel 1 lid

e, dat de wettelijke vrijlating overschrijdt.

Paragraaf 3Forfaitaire tegemoetkoming

Artikel 5.Hoogte van de bijdrage
De hoogte van de bijdrage bedraagt €100,- per persoon per jaar.

Paragraaf4 Het geldend maken van het recht

Artikel 6.Aanvraag en beslissing
1. Burgemeester enwethouders stellen het recht op debijdragevast op schriftelijke

aanvraag. Het aanvraagformulier wordt ambtshalve of op aanvraag toegestuurd.

2. Belanghebbenden kunnenslechtseen aanvraagindienenin hetverstrekkingsjaar.

Artikel 7.Uitbetaling
1. De bijdrage wordt betaalbaar gesteld op de bank- of girorekening, vermeld op het

aanvraagformulier.

2. Debijdragewordt aan de aanvrager met een uitkering ingevolge de WWBbetaaldop
dezelfde wijze als deze uitkering.

Artikel 8.Terugvordering
De bijdrage kan teruggevorderd worden indien deze

1. tot een te hoog bedrag is verleend, of

2. ten onrechte is verleend, of

3. anderszins onverschuldigd is betaald en belanghebbende dit redelijkerwijs had kunnen

weten.

Paragraaf5 Slotbepalingen

Artikel 9. Inwerkingtreding
1. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

2. Deze beleidsregels zijn van kracht tot 1 januari 2010.

Artikel 10.
Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze regeling, als

toepassing daarvan wegens bijzondere omstandigheden onredelijke gevolgen heeft gezien

de doelstelling van de regeling.
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Artikel 11.Citeertitel
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Bijdrageregeling chronisch zieken en

gehandicapten.

Toelichting

Hieronder worden de artikelen die de grondslag zijn voor deBijdrageregeling chronisch

zieken engehandicapten, indien nodig, nader toegelicht.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Verborgen kosten, als bedoeld in lid c. zijn in ieder geval:

a. hogere telefoonkosten dieverband houden met de beperking of ziekte;

b. extra kosten vanwege voedingsmiddelen;

c. extra energiekosten;

d. verhoogde risicopremies;

e. extra kosten door klussen in- en rondom het huis;

f. lidmaatschapskosten van belangenverenigingen en of patiëntenorganisaties;

g. bloemetjes mantelzorg;

h. extra kledingslijtage.

Artikel 2 en 3. Bijdragen aan doelgroep

De doelstelling van de regeling is bij te dragen in de verborgen kosten die chronisch zieken

en gehandicapten als gevolg van de chronische ziekte of handicap ondervinden (artikel 10 lid

3 Invoeringswet WWB en artikel 35 lid 3 WWB).

Het gaat in deze regeling om het verstrekken van een forfaitaire bijdrage aan chronisch

zieken en gehandicapten. Indien men niet tot de doelgroep wordt gerekend, alsaangewezen

in artikel 3, eerste lid, vindt een individuele beoordeling plaats volgens artikel 3, tweede lid.

Bij een dergelijke beoordeling wordt rekening gehouden met de verborgen kosten als

hiervoor aangegeven.

De ouders of verzorgers van kinderen jonger dan 18 jaar kunnen een aanvraag indienen

voorzover de kinderen inwonend en/of ten laste komend zijn en tot de doelgroep behoren.

Niet tot de doelgroep worden gerekend degenen die in een AWBZ-inrichting verblijven.

Artikel 4. Voorwaarden

De gemeente mag opgrond van artikel 35 van de WWB zelf de draagkracht in het inkomen

bepalen.Deze is bepaald op 120% van het netto sociaal minimum.

Uit onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) is gebleken dat een groot deel van

dedoelgroep geen vermogen heeft (Bijstand en Vermogen, augustus 2007). Mede hierdoor

en omdeze regeling laagdrempelig te houden dienen de gegevens omtrent het inkomen en

vermogen niet ingeleverdte worden, maar kan volstaan worden met een verklaring onder de
betreffende vermogensgrenseninkomensgrenstevallen. Achteraf kunnende gegevens

omtrent hetinkomen envermogen steekproefsgewijs opgevraagd worden.
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