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Raadsmededeling 

Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: 
Onderwerp Inzet voormalige CER- en Wtcg-middelen 
Bijlage: 

Inleiding 
Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben vaak hogere zorgkosten. Ter compensatie 
daarvan konden zij (tot 2015) op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten (Wtcg) en (tot 2014) de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) in aanmerking komen 
voor deze twee landelijke regelingen. Deze regelingen werkten volgens de overheid echter niet goed 
(stonden te los van de feitelijke bestedingen en inkomen en waren daardoor te ongericht) en het 
kabinet heeft dan ook op 3 juni 2014 besloten om de Wtcg en CER af te schaffen. Een deel van het 
budget dat met deze regelingen gemoeid is gaat over naar de gemeenten en wordt gestort in de 
integratie-uitkering sociaal domein, onderdeel Awbz. 

Het is aan gemeenten om te bezien welke lokale compensatieregeling wordt getroffen en hoeveel geld 
zij daarvoor beschikbaar stellen. Wettelijk is het open gelaten om dat via de lijn van de Wmo of die van 
het bijstands-Zminimabeleid te regelen. 

Structureel gaat het om ongeveer een derde van het budget wat er in 2013 door het Rijk aan de twee 
regelingen werd besteed . Dit betekent dat gemeenten niet voldoende middelen ter beschikking hebben 
om alle voormalig rechthebbenden in de toekomst in dezelfde mate te compenseren. 

In 2014 ontvangen de gemeenten nog een 'beperkt' budget omdat uitbetaling van de Wtcg-regeling 
een jaar (of meer) achter loopt op benutting. In dit jaar krijgen gemeenten dus alleen een compensatie 
voor het wegvallen van de CER. Voor Roosendaal gaat het om een bedrag van € 239.850. 
In 2015 krijgt de gemeente een bedrag van € 1.101.396 voor het wegvallen van zowel de CER- als de 
Wtcg regeling. 

Doel 
De Raad informeren op welke wijze de gemeente haar inwoners met hoge zorgkosten in 2014 en vanaf 
2015 gaat compenseren. 

Informatie 
Het College heeft besloten dat we vanaf 2015 de hoge ziektekosten voor inwoners met lage inkomens 
(tot 120% van het sociaal minimum) compenseren via uitbreiding van de in Roosendaal bestaande 
zorgverzekering voor minima. 

Binnen de regio (gemeenten werkplein Hart van Brabant) is afstemming gezocht over de te nemen 
maatregelen. Alle regiogemeenten opteren voor een zo eenvoudige mogelijke regeling die een zo groot 
mogelijk bereik voor de inwoners, moét hebben met inachtneming van de relatief beperkte middelen. 
Een mogelijkheid om dit te bereiken is door middel van het bieden van ondersteuning via de 
zorgverzekering voor minima. In deze regeling komen de doelgroepen 'inwoners met hoge zorgkosten' 
en 'inwoners met een minimum inkomen'* bij elkaar. De mate van gerichtheid via een extra uitgebreide 
verzekering is groot; dit biedt brede dekking voor de belangrijkste meerkosten van chronisch zieken en 
gehandicapten. 

De huidige zorgverzekering alsmede de extra uitgebreide variant hebben tot doel te zorgen dat minima 
goed verzekerd zijn tegen relatief lage premielasten zodat zij geen zorg mijden en niet door 
onderverzekerd zorggebruik in een schuldsituatie belanden. Met een adequate zorgverzekering wordt 
voorkomen dat medische behandelingen worden uitgesteld waardoor erger wordt voorkomen. 



Een ander voordeel van de voorgestelde regeling is dat de beheersbaarheid van de kosten relatief 
hoog is en de uitvoeringskosten laag. De vanaf 2015 voorgestelde compensatieregeling brengt voor 
zowel de doelgroep als voor de gemeente geen al te grote administratieve lasten met zich mee, 
waardoor de uitvoeringskosten zeer beperkt zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor de 
doelgroeptoetsing en de zorgverzekeraar doet de claimbeoordeling met de desbetreffende financiële 
afwikkeling. Met de nu voorgestelde compensatieregeling houdt de gemeente controle over de 
uitgaven doordat zij zelf de premieverdeling tussen klant en gemeentelijke suppletie kan bepalen. 

Hoewel de gemeentepolis ertoe moet leiden dat inwoners met een laag inkomen zich niet onder-
verzekeren, is het ook niet de bedoeling dat zij zich gaan oververzekeren op kosten van de gemeente. 
Door te kiezen voor een hoge gemeentelijke premiesuppletie in combinatie met het vragen van een iets 
hogere eigen premiebijdrage voor dit extra uitgebreide pakket aan de klant, zullen minima met een 
beperkte zorgvraag niet kiezen voor deze duurdere variant. Voor mensen met hoge verwachte 
zorgkosten, is dit pakket wel zeer aantrekkelijk waardoor de doelgroep zichzelf includeert. 

Aangezien de zorgverzekering voor minima pas vanaf 2015 wordt uitgebreid met een extra aanvullend 
pakket is er voor 2014 nog een groep mensen die niet gecompenseerd wordt in hun eigen risico, maar 
die dit wel hard nodig hebben. Anders dan bij de Wtcg (vanaf 2015) voelt men al in 2014 de gevolgen 
van het wegvallen van de CER. Het rijksbudget is niet toereikend voor alle mensen die voorheen de 
CER ontvingen. Het College heeft besloten om diegenen die onder de voormalige regeling van de CER 
vielen en een minimaal inkomen (tot max. 120% van het sociaal minimum) hebben in 2014 nog 
eenmalig voor € 99,- te compenseren voor het eigen risico. 

Vervolg (procedure) 
In maart 2015 is bekend hoe het daadwerkelijke gebruik van de doelgroep chronisch zieken en 
gehandicapten voor het extra uitgebreide pakket is op grond waarvan besloten kan worden om het 
beleid vanaf 2016 eventueel aan te passen. 

De nieuwe gemeentelijke compensatieregelingen moet onder de aandacht worden gebracht bij de 
inwoners zodat zij tijdig kunnen overstappen naar de (nieuwe) extra uitgebreide zorgverzekering voor 
minima. Als mensen van zorgverzekering willen switchen dienen zij uiterlijk voor 31 december 2014 
hun oude zorgpolis op te zeggen. Vervolgens hebben zij nog tot 1 februari 2015 om een nieuwe polis af 
te sluiten De doelgroep moet daarom tijdig geïnformeerd worden zodat ze in staat zijn tijdig een goede 
afweging te kunnen maken of zij gebruik willen maken van dit gemeentelijk aanbod. 

Afsluiting en ondertekening 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van RoosendaaL 
De secretaris, ^ — ' De 


