
Was-wordt tabel 
  

Artikel Was Wordt Motivatie 

18. (Tegemoetkoming 
meerkosten personen met een 
beperking of chronische 
problemen) 

1. Het college kan in 
overeenstemming met het 
beleidsplan, bedoeld in 
artikel 2.1.2 van de Wmo, 
op aanvraag aan personen 
met een beperking of 
chronische psychische of 
psychosociale problemen 
die daarmee verband 
houdende aannemelijke 
meerkosten hebben een 
tegemoetkoming van een 
vast bedrag van € 350,-- per 
jaar verstrekken ter 
ondersteuning van de 
zelfredzaamheid en de 
participatie. 

2. Voorwaarden voor deze 
verstrekking zijn: 
a. aanvrager is 18 jaar of 

ouder; en 
b. aanvrager is inwoner 

van de gemeente West 
Betuwe; en 

c. aanvrager heeft de 
Nederlandse 
nationaliteit of verblijft 
rechtmatig in 
Nederland; en 

d. er moet bij de aanvrager 
sprake zijn van 
chronische ziekte of 
beperking; en 

1. Het college kan in 
overeenstemming met het 
beleidsplan, bedoeld in 
artikel 2.1.2 van de Wmo, 
op aanvraag aan personen 
met een beperking of 
chronische psychische of 
psychosociale problemen 
die daarmee verband 
houdende aannemelijke 
meerkosten hebben een 
tegemoetkoming van een 
vast bedrag van € 350,-- per 
jaar verstrekken ter 
ondersteuning van de 
zelfredzaamheid en de 
participatie. 

2. Voorwaarden voor deze 
verstrekking zijn: 
a. aanvrager is 18 jaar of 

ouder; en 
b. aanvrager is inwoner 

van de gemeente West 
Betuwe; en 

c. aanvrager heeft de 
Nederlandse 
nationaliteit of verblijft 
rechtmatig in 
Nederland; en 

d. er moet bij de aanvrager 
sprake zijn van 
chronische ziekte of 
beperking; en 

In lid 2 sub e is “op 1 januari van 
desbetreffend jaar” verwijderd. 
Reden: halfjaarlijks past de 
rijksoverheid de 
bijstandsnormen aan. Bij de 
overige minimaregelingen die 
we uitvoeren conformeren we 
ons aan deze halfjaarlijkse 
aanpassing.   
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e. de aanvrager heeft een 
inkomen lager dan 
120% van de op 1 
januari van 
desbetreffend jaar van 
toepassing zijnde 
bijstandsnorm zoals 
opgenomen in de 
Participatiewet; e 

f. de aanvrager heeft een 
vermogen dat niet 
hoger is dan het voor 
hem van toepassing 
zijnde heffingsvrije 
vermogen, zoals 
opgenomen in de Wet 
inkomstenbelasting 
2001. De waarde van de 
eigen woning wordt bij 
deze 
vermogensvaststelling 
buiten beschouwing 
gelaten; en  

g. de aanvraag wordt 
gedurende het lopende 
kalenderjaar gedaan 
waarbij de uiterste 
datum van indiening 31 
december is. 

3. Kinderen jonger dan 18 jaar 
kunnen onder de volgende 
voorwaarden ook in 
aanmerking komen voor 
een tegemoetkoming: 
a. het kind is inwoner van 

de gemeente West 
Betuwe; en 

e. de aanvrager heeft een 
inkomen lager dan 
120% van de van 
toepassing zijnde 
bijstandsnorm zoals 
opgenomen in de 
Participatiewet; en 

f. de aanvrager heeft een 
vermogen dat niet 
hoger is dan het voor 
hem van toepassing 
zijnde heffingsvrije 
vermogen, zoals 
opgenomen in de Wet 
inkomstenbelasting 
2001. De waarde van de 
eigen woning wordt bij 
deze 
vermogensvaststelling 
buiten beschouwing 
gelaten; en 

g. de aanvraag wordt 
gedurende het lopende 
kalenderjaar gedaan 
waarbij de uiterste 
datum van indiening 31 
december is. 

3. Kinderen jonger dan 18 jaar 
kunnen onder de volgende 
voorwaarden ook in 
aanmerking komen voor 
een tegemoetkoming: 
a. als de ouder van het 

kind jonger dan 18 jaar 
een inkomen en 
vermogen heeft zoals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan lid 3 een nieuw sub a, c en f 
toegevoegd. Reden: de 
aanvragen voor deze 
tegemoetkoming worden 
beoordeeld op basis van ons 
minimabeleid. Een minderjarig 
kind kan geen zelfstandig 
beroep doen op onze 
minimaregelingen. De ouder 
doet dit namens het kind. Gelet 
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b. er is een voorziening in 
het kader van de Wmo 
2015 verstrekt; of 

c. het kind heeft 
langdurige thuiszorg 
nodig als gevolg van 
een handicap of ziekte. 

 

opgenomen in lid 2 sub 
e en f van dit artikel en;  

b. het kind is inwoner van 
de gemeente West 
Betuwe; en 

c. het kind heeft de 
Nederlandse 
nationaliteit of verblijft 
rechtmatig in 
Nederland en;  

d. er is een voorziening in 
het kader van de Wmo 
2015 verstrekt; of 

e. het kind heeft 
langdurige thuiszorg 
nodig als gevolg van 
een handicap of ziekte. 

f. de aanvraag wordt 
gedurende het lopende 
kalenderjaar gedaan 
waarbij de uiterste 
datum van indiening 31 
december is. 

 
 

op de verantwoordelijk van de 
ouder wordt diens inkomen en 
vermogen in aanmerking 
genomen bij de beoordeling van 
de aanvraag. In de 
uitvoeringspraktijk wordt ook zo 
gewerkt, maar deze werkwijze 
komt onvoldoende tot 
uitdrukking in het huidige artikel 
18 lid 3.  
 
Met het begrip ouder wordt 
aangesloten bij de 
begripsbepaling zoals 
opgenomen in de Jeugdwet. 
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Artikel  Was Wordt Motivatie 

19. Aanvullend regiovervoer 
(Versis) 

5. De maximale gesubsidieerde 
reisafstand bedraagt 30 
kilometer per rit. Hierboven is 
het commerciële tarief 
verschuldigd. 
 

5. De maximale gesubsidieerde 
reisafstand bedraagt 25 
kilometer. Tussen de 25 en 30 
kilometer is het commerciële 
tarief verschuldigd.  
 

Voor afstanden vanaf 25 
kilometer vanaf het woonadres 
kan gebruik worden gemaakt 
van Valys. Gebleken is dat de 
maximale afstanden waarvoor 
Versis wordt gebruikt tussen de 
25 en 30 kilometer ligt. Om er 
voor te zorgen dat gebruikers 
voor het deel tussen de 25 en 
30 kilometer niet over hoeven te 
stappen op Valys is regionaal 
besloten om voor deze 
tussenliggende 5 kilometer het 
reguliere tarief te hanteren. 
Voordeel voor de reiziger: 
- Niet voor een afstand van 

enkele kilometers over 
moeten stappen naar een 
ander vervoerssysteem wat 
zijn eigen voorwaarden 
kent. 

- Het kilometer budget van 
Valys kan de reiziger 
inzetten voor de lange 
afstanden.  

Het vorenstaande was al van 
kracht ten tijde van opstellen 
van de verordening, maar is 
abusievelijk niet verwerkt.  

 


