Veelgestelde vragen over de regeling ‘Tegemoetkoming
aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en
beperkten 2017’.
Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld?
De tegemoetkoming is een vergoeding voor de bijzondere extra kosten
(meerkosten) die chronisch zieken en mensen met een beperking maken
en is bedoeld voor Stadjers die van maximaal 120% van het sociaal
minimum moeten rondkomen.
Hoe hoog is de tegemoetkoming?
De tegemoetkoming voor 2017 is € 330,-.
Wanneer kom ik in aanmerking?
U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming als u naast een laag
inkomen ook één van onderstaande indicaties of verstrekkingen hebt.
Deze indicaties of verstrekkingen moeten in 2016 zijn afgegeven voor een
aaneengesloten periode van ten minste zes maanden.
Het gaat om één van onderstaande indicaties of verstrekkingen:
• u maakt gebruik van een maatwerkvoorziening op grond van de
Wmo;
• u hebt voor uw kind een indicatie voor intensieve ondersteuning bij
(dag)behandeling, herstel, en/of rehabilitatie, vanuit de Jeugdhulp;
• u hebt een geldige indicatie op grond van de Wet Langdurige Zorg
(Wlz);
• u hebt een door de gemeente Groningen verstrekte
gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier;
• u kreeg in 2016 bijzondere bijstand voor een van de volgende
kosten:
- bewassing;
- kledingslijtage;
- stookkosten;
- maaltijdvoorziening;
• u hebt de collectieve aanvullende zorgverzekering Garantverzorgd 3
bij zorgverzekeraar Menzis of een aanvullende zorgverzekering met
de meest uitgebreide dekking bij Menzis of een vergelijkbare
dekking bij een andere ziektekostenverzekeraar.
Ik heb geen van bovenstaande indicaties. Kan ik toch aanvragen?
In die situatie kunt u toch een aanvraag indienen als u kunt aantonen dat:
• U een chronische ziekte of beperking in 2016 had gedurende ten
minste zes aaneengesloten maanden.
Als bewijs daarvan vragen wij een verklaring van uw arts of
specialist of andere deskundige. Gebruik daarvoor de Brief
behandelend arts/specialist. Andere bewijsstukken zoals medische
gegevens zijn niet nodig.
Daarnaast moet u aangeven welke kosten u gemaakt hebt.

Het gaat dan om (meer)kosten die u in 2016 hebt gemaakt, die een
gezond mens niet hoeft te maken en die niet op een andere manier
vergoed worden. Deze kosten zijn door uzelf betaald. Het kan
bijvoorbeeld gaan om extra taxikosten of vervoerskosten naar het
ziekenhuis voor een behandeling voor uzelf. Of als iemand anders u
heeft gebracht; de kosten van de vergoeding die u daarvoor hebt
gegeven. Maar het kan ook gaan om extra hoge medicijnkosten of
behandelingskosten die u niet vergoed krijgt. Ook het bedrag dat u
in 2016 als eigen risico van uw zorgverzekering hebt betaald kunt u
opgeven. Als u die kosten niet meer precies weet kunt u bij het
bedrag ‘onbekend’ invullen.
Hoe hoog mag mijn inkomen zijn voor de tegemoetkoming?
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is ook de hoogte
van uw inkomen van belang. Uw netto-inkomen zonder vakantiegeld mag
in november 2016 niet hoger zijn geweest dan:
• Alleenstaanden (met of zonder kinderen): € 1.172,58
• Gehuwden/samenwonenden (met of zonder kinderen): € 1.675,12
Mijn inkomen is hoger, krijg ik dan niets?
De tegemoetkoming is bedoeld om juist de mensen met de laagste
inkomens te ondersteunen. Als uw inkomen hoger is dan hierboven
genoemd, behoort u niet tot de doelgroep en komt u niet in aanmerking.
Moet ik bij een aanvraag bewijzen meesturen?
Bij het aanvraagformulier stuurt u een bewijs van de voor u geldende
indicatie mee, één indicatiebewijs is voldoende. Ook stuurt u een bewijs
van uw inkomen over november 2016 mee. Hiermee bedoelen we een
kopie van het loonstrookje, uitkeringsspecificaties en bankafschrift(en)
van de hele maand mee. En een kopie van uw (geldig) legitimatiebewijs
(ID-kaart of paspoort). Zonder deze bewijzen kunnen we uw aanvraag
niet in behandeling nemen.
In verband met de privacy raden wij de aanvrager aan om op de kopie
van de bankafschriften bij de afschrijvingen, óf de omschrijving óf het
bedrag onleesbaar te maken. Om te voldoen als bewijs moet echter wel
één van beiden, de omschrijving of het bedrag, leesbaar zijn. Uw
inkomsten/ toeslagen etc. moeten uiteraard volledig zichtbaar zijn.
Vorig jaar kreeg ik een eenvoudig formulier dat ik alleen hoefde te
ondertekenen. Waarom krijg ik dit jaar een lang formulier met
veel vragen?
U krijgt dit jaar een volledig aanvraagformulier toegestuurd omdat veel
gegevens, zoals inkomen of uitkering, jaarlijks kunnen verschillen.
Daarom willen we dit jaar alle gegevens die bij de aanvraag horen
opnieuw kunnen beoordelen. Daarom vragen wij u alle vragen te
beantwoorden én alle bewijsstukken mee te sturen.
(zie vorige vraag)

Hoe vaak kan de tegemoetkoming worden aangevraagd?
De tegemoetkoming kan eenmaal per jaar worden aangevraagd.
Aanvragen doet men op basis van gegevens van het jaar ervoor. Dus in
2017 kan men aanvragen voor een tegemoetkoming over meerkosten
door een chronische ziekte of beperking gemaakt in 2016.
Tot wanneer kan ik nog aanvragen?
U kunt in 2017 aanvragen tussen 1 april en 1 december. Wij vragen u het
ingevulde en ondertekende formulier samen met de bewijsstukken zo snel
mogelijk op te sturen. Aanvragen ingediend na 30 november 2017 worden
niet in behandeling genomen.
Na het insturen van het formulier wordt uw aanvraag gecontroleerd. Als er
nog gegevens ontbreken, zullen wij deze bij u opvragen. Als alles
compleet is, krijgt u zo spoedig mogelijk bericht.
Is de tegemoetkoming persoonlijk of per huishouden?
De tegemoetkoming kan per persoon aangevraagd worden. Als u
aanvraagt, gebruikt u per persoon één aanvraagformulier. Ook als u
gehuwd bent of samenwoont. Als u aanvraagt voor uw minderjarige
kinderen, vult u per kind een apart aanvraagformulier in. Per
aanvraagformulier moeten ook álle bewijsstukken worden insturen.
Geldt mijn uitkering ook als bewijs voor mijn chronische ziekte of
handicap?
Nee, een uitkering zoals een Wajong , WIA, WAO of Ziektewet uitkering is
geen geldig bewijs voor een chronische ziekte of beperking.
Is een verslaving een geldige indicatie om in aanmerking te
komen? (bijvoorbeeld in behandeling bij VNN?)
Nee, een verslaving geldt niet als een chronische ziekte of beperking.
Moet je het inkomen van de ouder(s) meerekenen voor een
meerderjarig kind dat nog thuis woont?
Nee, het inkomen van de ouders telt in die situatie niet mee.
Welke inkomsten tellen niet mee voor de Meerkostenregeling
chronisch zieken en
beperkten?
• Bijzondere bijstand
• Toeslagen van de belastingdienst (huur-, zorg- en
kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget)
• Uw vermogen
Telt onderhuur mee als inkomen?
Ja, de huur die u krijgt voor het verhuren van (een deel van) uw woning is
ook inkomen.

Moet de eigen bijdrage WLZ bij het inkomen worden opgeteld?
Stel u woont in een verpleeghuis en betaalt daarvoor een eigen bijdrage
voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dit wordt op uw AOW ingehouden.
Telt deze eigen bijdrage ook mee in het inkomen?
Ja, deze eigen bijdrage tellen wij op bij het netto-inkomen.
Telt alimentatie ook mee als inkomen?
De alimentatie die u ontvangt voor uzelf, telt mee. De alimentatie die u
ontvangt voor uw kind(eren) telt niet mee.
Mijn werkgever betaalt mijn ziektekostenpremie rechtstreeks aan
mijn ziektekostenverzekeraar en houdt dit in op mijn nettoloon.
Telt dit toch mee als inkomen?
Ja, wij tellen de ingehouden ziektekostenpremie weer bij uw nettoinkomen op.
Er is een beslaglegging op mijn loon in verband met schulden. Telt
deze beslaglegging ook mee voor mijn netto-inkomen?
Ja, de bedragen van de beslaglegging tellen wij bij uw netto-inkomen op.
Valt studiefinanciering onder inkomen?
Ja, een deel van de studiefinanciering is ook inkomen. Als u denkt in
aanmerking te komen voor de regeling, kunt u de aanvraag altijd
indienen. Wij beoordelen dan of u er inderdaad voor in aanmerking komt.
Hebben de nabestaanden nog recht op de tegemoetkoming?
Alleen als de aanvrager is overleden na de dag dat wij het
aanvraagformulier hebben ontvangen wordt de aanvraag nog beoordeeld.
Ik ben verhuisd buiten Groningen, heb ik nog recht op de
tegemoetkoming?
Alleen als u woonachtig was in Groningen op en voor de dag dat wij het
aanvraagformulier hebben ontvangen, wordt de aanvraag nog beoordeeld.
Kan ik het IBAN (bankrekeningnummer) dat bij de gemeente
bekend is wijzigen op het aanvraagformulier?
Hebt u een formulier ontvangen waarop uw IBAN al is ingevuld?
• Als u een uitkering ontvangt van de gemeente, kunt u het IBAN niet
wijzigen.
• Als u onder bewind staat (bijvoorbeeld bij de Kredietbank), kunt u
het IBAN niet wijzigen.
• Is bovenstaande voor u niet van toepassing, dan kunt u het IBAN
veranderen.
Waarom moet ik elk jaar opnieuw aanvragen?
Jaarlijks wordt de tegemoetkoming opnieuw bekeken door de gemeente
Groningen.

Ik wist niet van deze regeling. Kan ik de tegemoetkoming 2016
nog aanvragen?
Nee. De regeling geldt per jaar en kan alleen in het lopende jaar worden
aangevraagd en alleen binnen de voor dat jaar vastgestelde periode.
Achteraf aanvragen kan niet.
Hoe kom ik aan het aanvraagformulier
Als u het formulier niet automatisch toegestuurd hebt gekregen van de
gemeente Groningen, dan kunt u het formulier ophalen bij het WIJ-team
bij u in de buurt of downloaden via https://wij.groningen.nl/geldzaken.
Kijk voor adressen en openingstijden op
https://wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk of bel 050 367 42 00.
Waar moet ik het ingevulde formulier naar toe sturen?
Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u, samen met de
bewijsstukken zo snel mogelijk in een envelop mèt postzegel naar:
Gemeente Groningen
T.a.v. Meerkostenregeling
Postbus 400
9700 AK Groningen
Aanvragen ingediend na 30 november 2017 worden niet in behandeling
genomen.
Kan ik het formulier en de bewijsstukken ook digitaal opsturen?
Nee, in verband met zowel de privacywetgeving als de verwerking van uw
aanvraag kunt u de formulieren en bewijstukken niet digitaal opsturen. U
kunt ze alleen per post opsturen naar bovengenoemde postbus.
Waar kan ik terecht voor vragen over de tegemoetkoming die hier
niet bij staan?
Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op met het WIJ
team bij u in de buurt. Ook het dichtstbijzijnde WIJ team vindt u op deze
website onder het tabblad WIJ IN DE WIJK.
Of via het telefoonnummer 050 367 42 00.

