
                                                                  

 

Hardinxveld-Giessendam, 9 december 2019  

 

Schriftelijke vragen ex. art. 12 Regelement van Orde over de compensatieregeling 

chronisch zieken en gehandicapten.   

 

Geacht college, 

In 2015 is de gemeenteregeling compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten 

aangenomen, nadat de Tweede Kamer in 2014 had besloten tot afschaffing en wijziging 

van een aantal landelijke compensatieregelingen voor de meerkosten die chronisch zieken 

en gehandicapten hebben als gevolg van een ziekte of handicap. In de 

programmabegroting 2019/2022 ia besloten de regeling meerkosten te continueren, 

omdat de SDD een dergelijke regeling niet kent. Later in de tekst wordt gezegd dat er een 

besluitvorming plaats zal vinden over een evt. vervolg van deze regeling. Daarna is naar 

ons idee zwijgend besloten de regeling af te bouwen in 3 jaar.  

Echter horen wij nu steeds vaker dat voor de groep die van deze regeling gebruik maakte, 

dat het gemis van deze compensatie vervelende gevolgen heeft voor hun financiële 

situatie. 

 

1. Waarom is deze regeling niet gecontinueerd?  

 

2. Bent u zich bewust dat de chronisch zieken en gehandicapten mede-inwoners die 

afhankelijk zijn van een uitkering, wat dus een laag inkomen is, toch al veel moeite 

hebben om “de eindjes aan elkaar te knopen”? 

 

3. Weet u hoe belangrijk het is dat deze mensen extra onkosten zoals bijdrage aan 

medicijnen, maar ook bijdrage van b.v. speciale schoenzooltjes, zwemmen voor 

reumapatiënten etc., waar binnen de Drechtsteden geen vergoeding voor is, 

daaruit zouden kunnen bekostigen? 

 

4. Vindt u het met ons van belang dat de meerkosten van deze doelgroep op 

redelijkerwijze gecompenseerd dient te worden om te voorkomen dat mensen 



door stapeling aan kosten en eigen bijdragen onder het sociaal minimum dreigen te 

vallen?  

 

5. Bent u met ons van mening dat het goed zou zijn om deze regeling alsnog te 

continueren om onze chronische zieken en gehandicapte mede inwoners, die aan 

het bestaansminimum zitten, op deze wijze te ondersteunen? 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de PvdA-fractie, 

Liny de Jager 

 

 

 

 

 

 

 

 


