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Geachte mevrouw Blom, 

 

U heeft op 24 maart artikel 36 vragen gesteld over de compensatieregeling voor chronisch 

zieken en gehandicapten. In deze brief geven wij u antwoord op uw vragen.  

 

1. Bent u het met de fractie van de ChristenUnie eens dat het vanuit maatschappelijk oogpunt 

wenselijk is dat het bedrag van 268 miljoen in het kader van de compensatieregeling 

beschikbaar wordt gesteld voor chronisch zieken en gehandicapten?  

a. Zo ja, bent u het met de fractie van de ChristenUnie eens dat deze bijdrage beschikbaar 

dient te komen voor mensen met een minimum of middeninkomen, en niet in een forfaitaire 

bijdrage aan de gehele doelgroep?  

Wij vinden dat het bedrag beschikbaar moet zijn voor mensen met een hoge zorgvraag, die 

door hun zorgvraag daadwerkelijk meerkosten maken. Het is noodzakelijk dat de mensen die 

vanwege hun inkomen en/of vermogen de meerkosten niet kunnen betalen hierin ondersteund 

worden. Het gaat hierbij vooral om de doelgroep die u omschrijft en waarvoor in de regel 

maatwerk nodig zal zijn.  

 

b. Dat de toegang tot deze compensatieregeling laagdrempelig dient te zijn, zodat zoveel 

mogelijk rechthebbenden de compensatie ook daadwerkelijk ontvangen?  

Wij streven er naar de regelingen die er zijn bij de gemeente zo laagdrempelig mogelijk vorm 

te geven. Dat geldt natuurlijk ook voor deze nieuwe regeling. 
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c. En, ten slotte, dat de kosten voor de uitvoering van deze compensatieregeling zo laag 

mogelijk worden gehouden?  

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de middelen die het Rijk overhevelt voor deze 

regeling beschikbaar komen voor de doelgroep. Er wordt gezocht naar een manier om de 

uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden.  

 

2. Bereidt uw college een wijziging van het huidige WMO-reglement voor om bovenstaand 

beleid zo snel mogelijk na besluitvorming door de Eerste Kamer in Alphen aan den Rijn 

werkelijkheid te maken voor onze groep chronisch zieken en gehandicapten? 

Ja, deze regeling komt terug in het beleidsplan 3D, wat in mei in uw raad wordt besproken. De 

Wmo-verordening volgt in het najaar. Hierin zullen de specifieke regels voor de regeling in 

worden opgenomen.  

 

Wij hopen uw vragen beantwoord te hebben.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 

de secretaris,                                     de burgemeester, 

 

 

 

 

drs. P.W. Jeroense                               mr. T.P.J. Bruinsma 

 

  

 


