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Overeenkomstig artikel 39 van het Reglement van Orde dienen ondergetekenden de volgende  motie 
in: 
 

De Raad van de gemeente Dalfsen, in openbare vergadering bijeen op 26 januari 2015 
 
gehoord dat: 

- er voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen door de toename 
van het eigen risico, de eigen bijdrage in de WMO en het wegvallen en van CER/Wtg- 
korting een heel nadelige stapeling van effecten dreigt 

- deze groep met een inkomen boven de 110 % van het sociaal minimum buiten alle 
gemeentelijke inkomensondersteunende maatregelen valt 
 
 

overwegende dat:  
- er voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen vaak heel weinig 

mogelijkheden zijn om door werk of anderszins een  inkomensverbetering te 
realiseren 

- er geen mogelijkheden zijn voor algemene inkomensondersteuning voor chronisch 
zieken en gehandicapten met een inkomen meer dan 110 %  van het sociaal 
minimum 

- ondersteuning voor deze groep mogelijk is in de vorm van een vergoeding van de 
kosten van het wettelijk eigen risico 

- de gemeente hiervoor zelf een inkomensgrens mag vatstellen 
 

 
spreekt uit dat:  

- extra aandacht nodig is voor de groep chronisch zieken en gehandicapten met een 
laag inkomen waarvoor een heel nadelige stapeling van effecten dreigt 

- het wenselijk is dat chronisch zieken en gehandicapten met een  inkomen tot 130 % 
van het sociaal minimum in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de 
kosten van het wettelijk eigen risico  
  

verzoekt het College:  
- te komen met een voorstel om de norm voor de groep chronisch zieken en 

gehandicapten om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten 
van het wettelijk eigen risico te verhogen tot 130 % van het sociaal minimum 

- dit te  laten gelden voor de jaren 2015 en 2016 en begin 2017 deze regeling te 
evalueren. 

 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Toelichting: 

De financiële  regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten zijn met ingang van 1 januari 2015 
afgeschaft en hiervoor in de plaats hebben de gemeenten een beperkt budget ter compensatie 
gekregen.  In de regeling die nu wordt voorgesteld ligt de inkomensgrens op 110 % van het sociaal 
minimum. Hiermee vallen mensen die net iets 'te veel' verdienen buiten de regelingen. Met de 
toename van het eigen risico, de eigen bijdrages in de WMO en het wegvallen van de CER/Wtcg-
korting dreigt er voor hen een heel nadelige stapeling van effecten." Dit geldt vooral voor de groep 
chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen lager van 130 % van het sociaal minimum. Hun 
inkomen is niet hoog genoeg om deze kostenstijging zelf te kunnen opvangen.  
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