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Onderwerp  
Uitwerking motie “proactief informeren van inwoners over de regeling meerkosten chronisch zieken”. 
 
Kennisnemen van 
De uitwerking van de door u op 26 april 2022 aangenomen motie "proactief informeren van inwoners 
over de regeling meerkosten chronisch zieken'.  
 
Inleiding 
Op 26 april 2022 heeft u ingestemd met de eerste wijziging op de verordening Wet maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe 2022. D66 heeft tijdens deze vergadering een 
motie ingediend welke door u is aangenomen.  
 
Via de motie heeft u ons verzocht om: 
- inwoners die bij de gemeente al bekend zijn als gebruikers van de regeling meerkosten chronisch 

zieken jaarlijks te informeren over de mogelijkheid hiervoor een aanvraag in te dienen; 
- inwoners die mogelijk in aanmerking komen voor deze regeling proactief te informeren over het 

bestaan van deze regeling, onder andere door publicatie op de gemeentelijke advertentiepagina in 
het lokale huis-aan-huis blad en de gemeentelijke social media kanalen; 

- het aanvragen op een laagdrempelige manier mogelijk te maken. 
Via deze raadsinformatienota informeren laten we u weten dat we uitvoering gaan geven aan de motie 
en op welke wijze we dit gaan doen.  
 
Kernboodschap 
Uitvoering geven aan de motie, waaronder het actief onder de aandacht brengen van onze 
minimaregelingen, heeft als gevolg dat meer inwoners op de hoogte zijn van deze regelingen en we 
meer zicht op de kwetsbare inwoners in onze gemeente krijgen.   
 
Hieronder gaan we puntsgewijs in op de uitwerking van de motie 
Cliënten pro actief informeren is in lijn met het werkproces Wmo en jeugdhulp 
In de toekenningsbeschikking Wmo / jeugdhulp staat dat de inwoner zelf verantwoordelijk is voor het 
aanvragen van een verlenging als hij dat nodig acht. Vanuit het oogpunt van dienstverlening versturen 
we echter ook sinds augustus / september 2021 een ‘aflopende indicatie’ brief. Op deze wijze 
herinneren we ons cliënten er aan dat ze de mogelijkheid hebben om een aanvraag voor verlenging 
van de indicatie in te dienen.   
 
Het pro actief informeren van cliënten, die bekend zijn als gebruikers van de regeling meerkosten 
chronisch zieken, sluit aan bij vorenstaande werkwijze. In 2021 hebben 135 inwoners een 
tegemoetkoming op grond van de regeling meerkosten chronisch zieken ontvangen. 
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De procedure voor de vervolgaanvraag is eenvoudig  
Op dit moment is er nog geen formeel verschil tussen een eerste aanvraag en een herhaalde 
aanvraag. De procedure is in basis gelijk. Bij een herhaalde aanvraag volstaan we wel met instemming 
van de inwoner om het bewijs van chronische ziekte in de aanvraag van het vorige jaar te bekijken. Bij 
een herhaalde aanvraag hoeft dan enkel bewijsstukken over inkomen en vermogen aangeleverd te 
worden. Het aanvragen wordt dus op al op een laagdrempelige wijze mogelijk gemaakt.  
 
Inwoners worden actief geïnformeerd over onze gemeentelijke minimaregelingen 
Inwoners nemen al via verschillende kanalen kennis van onze minimaregelingen: 
- via onze gemeentelijke website waarbij het mogelijk is om gelijk een aanvraag in te dienen; 
- via het huisbezoek door de consulent van Team Sociaal.  
We blijven alert om onze inwoners continue actief te informeren.  
 
Consequenties 
Uitvoering geven aan de motie vraagt, extra, ambtelijke inzet. 
In 2021 is aan 135 inwoners de tegemoetkoming op grond van de regeling meerkosten chronisch 
zieken toegekend. Omdat inwoners gedurende het gehele kalenderjaar een aanvraag in kunnen dienen 
is het wenselijk om in Q1 van het  volgende kalenderjaar aan de inwoners die al een tegemoetkoming 
ontvangen de herinnering te sturen.  
 
Financiën 
Uitvoering geven aan de motie kan financiële consequenties hebben als het aantal aanvragen, en 
daaruit voortvloeiende toekenningen, stijgt.  
 
Communicatie 
Met team communicatie stemmen we af op welke wijze en via welke kanalen we onze 
minimaregelingen nog beter onder de aandacht kunnen brengen. 
 
Vervolg 
In Q1 van het volgende kalenderkaar sturen we de inwoners die al een tegemoetkoming ontvangen de 
herinnering. 
 
Bijlage(n) 
Geen. 
 
Suggestie ter afhandeling 
Voor kennisgeving aannemen. 
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de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 
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