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Afdeling Participatie

Aan de raad van de gemeente Emmen

team
Kwaliteit Werk 8i Participatie

V E R Z O N : : ; ; 2 8 AUG. 2013
ons kenmerk

uw kenmerk

13439951
datum

28 augustus 2013

telefoon

14 0591

bijlage

behandeld door

2

A. Kiewiet

fax

e-mail

(0591)685599

gemeente@emmen.nl

BSN
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Toezegging aan de fracties van de DOP en W D

Geachte leden van de raad,

Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving d.d. 11 juni 2013 heb ik de fractie van
de Drentse Ouderen Partij (DOP) toegezegd haar te informeren over het aantal aanvragen dat
op grond van de Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2012 is ingediend.
Tevens heb ik de fractie van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie ( W D ) toegezegd haar
te informeren over het aantal ontvangen aanvragen op grond van de Langdurigheidstoeslag.
Bijgaand treft u de brieven aan die ik de DOP en de W D heb toegestuurd.
Hoogachtend,
Wethouder van participatie, zorg en welzijn, mondiaal beleid en kunst en cultuur
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Aan de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
T.a.v. mevrouw F. Aldershof
Koelveenweg 1
7761 PT SCHOONEBEEK
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Aanvragen Langdurigheidstoeslag

Geachte mevrouw Aldershof,
Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving d.d. 11 juni 2013 heb ik toegezegd u te
informeren over het aantal aanvragen dat in 2013 op grond van de Langdurigheidstoeslag is
ingediend en of er sprake is van een stijging van het aantal aanvragen ten opzichte van 2012.
Gedurende het jaar 2012 is de Langdurigheidstoeslag 973 keer toegekend. Medio juli 2013 is
de Langdurigheidstoeslag onder toepassing van de verkorte refertieperiode aan circa 650
huishoudens toegekend. Aangezien de aanvraagperiode nu voor de helft verstreken is, wordt
het aantal toekenningen voor 2013 geraamd op circa 1.300.
Tevens deel ik u mee, dat onze gemeente in samenwerking met maatschappelijke organisaties
in het najaar een armoedeconferentie organiseert.
Hoogachtend,
Wethouder van participatie, zorg en welzijn, mondiaal beleid en kunst en cultuur
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Aan de Drentse Ouderen Partij
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Aanvragen extra tegemoetkoming chronisch zieken

Geachte heer Sulmann,
Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving d.d. 11 juni 2013 heb ik u toegezegd u te
informeren over het aantal aanvragen dat op grond van de Tegemoetkoming chronisch zieken
en gehandicapten 2012 is ingediend.
Op 23 augustus 2013 waren er 556 aanvragen ingediend. Hiervan zijn 258 aanvragen
toegekend, 132 afgewezen, 131 door de aanvrager ingetrokken en 21 buiten behandeling
gelaten. De overige 6 zijn nog in behandeling.
De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt jaarlijks door ons college
vastgesteld. De huidige regeling wordt geëvalueerd en de uitkomsten van deze evaluatie
worden verwerkt in de Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2013.
Tevens deel ik u mee, dat onze gemeente in samenwerking met maatschappelijke organisaties
in het najaar een armoedeconferentie organiseert.
Hoogachtend,
Wethouder van participatie, zorg en welzijn, mondiaal beleid en kunst en cultuur

