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Geachte heer Duymaer van Twist,
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw advies d.d. 4 november 2014
over de nota aanpassingen bijzondere bijstand. Wij constateren dat de
WMO-raad notitie heeft genomen van de nota en uitgebreid ingaat op de
gevolgen van de afschaffing van de Compensatie Eigen Risico (CER) en de
wet chronisch zieken en gehandicapten (v,rtcg).
Hieronder gaan wij in op het advies.
U geeft aan dat 'het verdwijnen van de regelingen gevolgen heeft voor
inwoners met een chronische ziekte en of beperking. Voor die categorie zou
de gemeente een voorziening moeten treffen. Dat gebeurt helaas niet
althans s/echfs 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 dergeliike keuze
acht de WMO-raad niet juist, temeer niet omdat er minder geld beschikbaar
rb.

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.'

U'dringt er met klem op aan het voorstelte wiizigen in die zin dat het moet
gaan om personen die worden geconfronteerd met de gevolgen van het
vervallen van de Wtcg en Cer.'

Ten eerste onderschrijven wij dat met de voorgestelde oplossing ook
andere mensen dan chronisch zieken of gehandicapten gecompenseerd
worden voor hoge ziektekosten. Dit gaat om mensen met een laag inkomen
die niet aan de definitie van chronisch ziek of gehandicapt voldoen, maar
wel hoge ziektekosten hebben. Door de combinatie van een laag inkomen
en hoge kosten achten wij het verdedigbaar dat ook deze mensen profiteren
van extra vergoedingen.
Ten tweede kan de indicatie voor een chronische ziekte of handicap alleen
door specialisten worden vastgesteld. Door de voorgestelde oplossing
kiezen wij er bewust voor om als gemeente geen onderdeel te worden van
de discussie wie valt onder de definitie van chronisch ziek of gehandicapt.
Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee op al uw adviezen en opmerkingen
zijn ingegaan en u voldoende hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester
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