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Concept wijzigingen Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Emmen 2017 met argumentatie

Bestaande tekst Artikel 6. Tegemoetkoming meerkosten

Nieuwe tekst Artikel 6. Tegemoetkoming meerkosten

1. De tegemoetkoming voor:
a. een eigen auto of vervoer door derden bedraagt jaarlijks € 1.213,00;
b. rolstoeltaxikosten bedraagt jaarlijks € 4.680,03;
c. verhuiskosten bedraagt: € 2.800,44.

1. ongewijzigd

2. Het college kan in individuele gevallen op grond van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen een financiële
tegemoetkoming verstrekken ter voorziening in de bijdrage als bedoeld in
artikel 3.8, lid 1 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, als:
a. de bijdrage aantoonbaar niet of niet voldoende kan worden voldaan uit
het eigen inkomen of vermogen, en;
b. belanghebbende hierdoor afziet van de maatwerkvoorziening en inzet
van de maatwerkvoorziening naar het oordeel van het college zonder
uitstel beslist noodzakelijk is, en;
c. voor de bijdrage geen of onvoldoende aanspraak bestaat op
minimaregelingen, dan wel dat deze onvoldoende passend is, en;
d. de bijdrage niet of niet voldoende kan worden gecompenseerd met de
jaarlijkse uitkering op grond van de Regeling tegemoetkoming
chronisch zieken en gehandicapten, en;
e. indien het minnelijk traject of de Wet schuldsanering natuurlijke
personen (WSNP) van toepassing is, correctie van de bijdrage bij de
boedelafdracht niet of onvoldoende compensatie biedt.

2. Het college kan in individuele gevallen op grond van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen een financiële
tegemoetkoming verstrekken ter voorziening in de bijdrage als bedoeld in artikel
3.8, lid 1 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, als:
a. de bijdrage aantoonbaar niet of niet voldoende kan worden voldaan uit
het eigen inkomen of vermogen, en;
b. belanghebbende hierdoor afziet van de maatwerkvoorziening en inzet van
de maatwerkvoorziening naar het oordeel van het college zonder uitstel
beslist noodzakelijk is, en;
c. voor de bijdrage geen of onvoldoende aanspraak bestaat op
minimaregelingen, dan wel dat deze onvoldoende passend is, en;
d. vervallen

3.
a.

3. vervallen

Regeling Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten:
De eenmalige forfaitaire uitkering aan iedereen die een
inkomensafhankelijke bijdrage betaalt voor de Wmo aan het CAK wordt
jaarlijks door het college bepaald, uiterlijk op 1 april.

e.

indien het minnelijk traject of de Wet schuldsanering natuurlijke
personen (WSNP) van toepassing is, correctie van de bijdrage bij de
boedelafdracht niet of onvoldoende compensatie biedt.

Artikel
6

Argumentatie concept gewijzigd artikel Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Emmen 2015
Met deze wijziging vervalt de TCG.
Met de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo eigen bijdrage per 1 januari 2019 gaat iedereen met een Wmo voorziening een vaste eigen
bijdrage betalen van €17,50-, per periode, ongeacht het inkomen. Gemeenten zullen hierdoor minder inkomsten vanuit de eigen bijdragen ontvangen.
Met name inwoners met een hoog inkomen en een hoge eigen bijdrage zullen hier sterk van profiteren. Dit heeft als gevolg dat de tegemoetkoming
chronisch zieken en gehandicapten (TCG) zoals de gemeente Emmen die kent niet meer doelmatig is. Inwoners met een hoog inkomen gaan jaarlijks
honderden tot duizenden euro’s minder betalen en krijgen hier bovenop ook nog €300-, TCG. Om deze reden wordt voorgesteld TCG per 1 januari
2019 niet meer uit te keren en te kiezen voor het compenseren van de Wmo eigen bijdrage voor minima.

