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Gemeente Zevenaar, 
het college van Burgemeester en Wethouders, 
t.a.v.  Wethouder  S. Bijl,  
c.c.  Dhr. R. Badal (team Maatschappelijke Ondersteuning) 
Postbus 10, 
6900 AA Zevenaar 
 
 
 
 
Geachte heer Bijl, geachte heer Badal,    
 
 
De PRZ is in een vroeg stadium betrokken bij de inhoud van deze notitie. Wij zijn tevreden met de 
definitieve notitie. De invoering van deze werkwijze zal ons inziens bijdragen aan de verlichting van de 
financiële problemen van een specifieke doelgroep. 
 
Een uitdaging is om deze regeling voldoende bekendheid te geven en ervoor zorg te dragen dat de 
mensen die hier recht op hebben er ook gebruik van gaan maken. Gerichte informatie, gegeven door 
vrijwilligersorganisaties die contact hebben met deze doelgroep is een van de mogelijkheden. Wij 
denken daarbij onder andere aan de Maatjeshulp projecten, groepen vanuit Caleidoz en de Stichting 
Netwerk Chronisch Zieken. Wij hopen van harte dat de gemeente bereid zal zijn activiteiten op dit 
gebied te faciliteren. 
 
De laatste stichting is door de PRZ gevraagd om de notitie te lezen en te becommentariëren. Wij 
ondersteunen van harte hun reactie en voegen deze onverkort toe aan deze brief. 
 
 
Een vriendelijke groet, 
 
 
Namens de PRZ 
 
   
        

     
 
 
 
 
Peter Donker       Peter van Schijndel 
Voorzitter      Secretaris  



 

Stichting Netwerk Chronisch Zieken Zevenaar 
 

 
 

Reactie op notitie Eigen Bijdragen voor WMO-ondersteuning 

 
1. Percentage 

Het Netwerk Chronisch Zieken is blij dat de regeling open gesteld wordt voor huishoudens 
tot 150 % van het bijstandsniveau. Deze verhoging zorgt dat mensen die een midden-
inkomen hebben, maar veel zorgkosten toch niet onder het bestaansminimum zullen zakken. 
Soms zal maatwerk nodig zijn om iemand met hoge zorgkosten en een hoger inkomen toch 
te helpen. Wij zijn tevreden met de vermelding van de mogelijkheid om via de 
hardheidsclausule een beroep te kunnen doen op tegemoetkoming in de kosten (pag. 13).  

 
2. Criteria om de doelgroep vast te stellen 

De voorgestelde uitgangspunten (pagina 12) dragen onze goedkeuring weg. Essentieel zal 
zijn hoe de doelgroep bepaald moet worden. In het verleden was er discussie over, omdat 
mensen met weinig zorgkosten toch vergoeding konden krijgen. Daarom hebben wij criteria 
geformuleerd die de gemeente zou kunnen hanteren. 
- mensen die al bij de WMO bekend zijn 
- mensen die hun eigen risico jaarlijks opmaken 
- mensen die eigen bijdragen voor medicijnen, teststrips, fysiotherapie en andere therapieën 
moeten betalen. 
- mensen die bijzondere eigen bijdragen moeten betalen. Te denken valt aan niet-preferente 
medicijnen, therapie in plaats van chemokuren, therapie in een oefengroep, nieuwe glazen in 
de bril na een oogoperatie, eigen bijdrage hoortoestel. 

 
3. Weinig bureaucratie 

 
Het Netwerk Chronisch Zieken wil net als de gemeente een regeling met weinig 
bureaucratie. Toch zal de doelgroep die geen gebruik maakt van WMO-voorzieningen 
zichzelf via een formulier moeten aanmelden. Naast inkomensgegevens zullen bewijzen van 
de ziektekostenverzekering en betaalde eigen bijdragen overlegd moeten worden. Zeker de 
eerste keer. Daarnaast stellen we voor de mogelijkheid voor hercontrole op te nemen in de 
regeling. Dit om te zorgen dat het beschikbare geld daadwerkelijk bij de doelgroep chronisch 
zieken en gehandicapten terecht komt. 

 
4. Voorlichting 

Er zal een grote groep burgers bereikt moeten worden om kenbaar te maken dat de 
tegemoetkoming voor zorgkosten uitgebreid wordt. Naast de gebruikelijke kanalen van de 
gemeente stelt het Netwerk Chronisch Zieken voor om samen een voorlichting te  
organiseren in De Hooge Bongert.  
 
Namens het Netwerk Chronisch Zieken Zevenaar, 
Tonnie Gevers, Ria Lange en Joop Gerrits. 
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