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Delft, 4 november 2014 

Betreft: Ongevraagd advies afschaffing Wtcg en Cer 

 

 

Geacht college, 

 

Hierbij treft u een ongevraagd advies aan over de gevolgen van de afschaffing van de Wet tegemoetkoming 

chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer). Het advies is gebaseerd op 

ambtelijke gesprekken waarin de WMO-raad is geïnformeerd over de hoofdlijnen van de regeling die het college 

voornemens is via de bijzondere bijstand te treffen. Gelet op de tijdsdruk heeft de WMO-raad gekozen voor een 

ongevraagd advies.  

 

Het budget dat met de Wtcg en Cer gemoeid was gaat met korting naar gemeenten, die het bedrag kunnen 

aanwenden voor de nieuwe ondersteuningstaken in het sociale domein. 

 

Doel is om ondersteuning op maat te leveren via de bijzondere bijstand en de WMO. Gemeenten ontvangen 

hiervoor € 45 miljoen. In de daarop volgende jaren loopt naar wij hebben begrepen het budget op tot € 288 

miljoen structureel vanaf 2017. 

 

Het verdwijnen van de regelingen heeft gevolgen voor inwoners met een chronische ziekte en of beperking. 

Voor die categorie zou de gemeente een voorziening moeten treffen. Dat gebeurt helaas niet althans slechts ten 

dele. Sterker nog: Door de generieke regeling via de bijzondere bijstand, die het college voorstelt, komen ook 

personen in aanmerking zonder chronische ziekte en of beperking. Een dergelijke keuze acht de WMO-raad niet 

juist, temeer niet omdat er minder geld beschikbaar is. 

 

Dat een regeling wordt getroffen die zich richt op personen met een laag inkomen vindt de WMO-raad goed 

verdedigbaar. Dat een zo simpel mogelijke regeling wordt getroffen acht de WMO-raad een goed uitgangspunt. 

Nu deze regeling zich echter daardoor niet meer richt op uitsluitend personen met een chronische ziekte en of 

beperking vindt de WMO-raad dat geen goed voorstel. 

 

Dat voor het treffen van een regeling het uitgangspunt kennelijk belangrijker is dan degenen waar het om zou 

moeten gaan acht de WMO-raad niet verdedigbaar en onjuist. 

 

De WMO-raad dringt er met klem op aan het voorstel te wijzigen in die zin dat het moet gaan om personen die 

worden geconfronteerd met de gevolgen van het vervallen van de Wtcg en Cer. 

 

De WMO-raad gaat ervan uit dat dit advies conform de geldende afspraken aan de gemeenteraad wordt gestuurd 

en is gaarne bereid tot nadere toelichting op dit ongevraagde advies. 

 

Namens de WMO-raad, 

 

 

A.J. Duymaer van Twist, voorzitter 


