Uitvoeringsregeling Chronisch zieken Steenwijkerland 2017
Gelet op het besluit d.d. 10 juli 2018 van de gemeenteraad van de gemeenten Steenwijkerland ten aanzien van de
Regeling chronisch zieken, waarmee aan inwoners van de gemeente Steenwijkerland met een laag inkomen een
bijdrage in de vorm van bijzondere bijstand (artikel 35 Participatiewet) kan worden verleend in de kosten van het
verplicht eigen risico.
Beleidsregel 1 Begripsbepalingen
1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben
dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. Dagelijks Bestuur: Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland/Westerveld;
b. Bijdrage: de financiële bijdrage in de kosten van het verplicht eigen risico in de vorm van
bijzondere bijstand;
c. Inwoner uit de gemeente Steenwijkerland: belanghebbende die zijn woonplaats heeft in de
gemeente Steenwijkerland als bedoeld in artikel 40 Participatiewet.
Beleidsregel 2 Doelgroep
1. Het dagelijks bestuur verleent op aanvraag aan een inwoner van 18 jaar of ouder uit de gemeente
Steenwijkerland een bijdrage in de daadwerkelijk gemaakte kosten van het verplicht eigen risico over
2017, indien zijn inkomen lager of gelijk is aan 110% van de voor hem geldende bijstandsnorm en zijn
inkomen voorafgaand aan de datum van aanvraag daar al drie achtereenvolgende maanden aan voldoet.
2. In afwijking van de draagkrachtbepalingen in Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen bijzondere
bijstandsverlening in het deel bijzondere bijstand van de Leidraad Participatiewet Steenwijkerland
wordt:
a. Het inkomen dat meer bedraagt dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm volledig tot de
draagkracht gerekend;
b. Het vermogen niet tot de draagkracht gerekend.
Beleidsregel 3 Indiening aanvragen
1. Aanvragen voor een bijdrage in de kosten van het verplicht eigen risico over 2017 kunnen tot en met 31
december van 2018 ingediend worden.
2. De aanvraag moet worden ingediend middels een door de IGSD vast te stellen aanvraagformulier.
Beleidsregel 4 Inlichtingen behorende bij de aanvraag
1. Belanghebbende dient bij zijn aanvraag gegevens over te leggen van hemzelf en zijn eventuele
echtgenoot waaruit de hoogte blijkt van zijn inkomen en dat van zijn echtgenoot:
a. op de datum van aanvraag en,
b. over 3 maanden voorafgaand aan de datum van de aanvraag.
2. Het eerste lid onder a geldt niet voor de belanghebbende met een uitkering op grond van de
Participatiewet of een uitkering voor levensonderhoud op grond van het Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004.
3. Het eerste lid onder a en b geldt niet voor de belanghebbende die op de datum van aanvraag reeds 3
maanden of langer over een uitkering beschikt als bedoeld in het derde lid.
4. Belanghebbende dient bij zijn aanvraag bewijsstukken te verstrekken waaruit de hoogte van het
verwezenlijkte verplicht eigen risico blijkt.
5. In het verificatie- en validatiebeleid regelt het dagelijks bestuur nader welke gegevens belanghebbenden
dienen te verstrekken.
Beleidsregel 5 Inwerkingtreding regeling
Deze regeling treedt op de eerste dag na de datum van bekendmaking in werking en werkt terug tot 10 juli 2018.
Beleidsregel 6 Slotbepaling
Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregeling Chronisch zieken Steenwijkerland 2017.

Toelichting op Regeling bijdrage verplicht eigen risico Steenwijkerland 2017.
Algemene toelichting
Per 2014 zijn de algemene tegemoetkoming Wtcg en de Compensatie eigen risico (Cer) afgeschaft.
De gemeenteraad van Steenwijkerland besloot op 10 juli 2017 de regeling Chronisch zieken te verlengen voor
het verplicht eigen risico dat in 2017 verwezenlijkt is.
Deze uitvoeringsregeling geeft nader invulling aan dit raadsbesluit.
Beleidsregel 1. Begripsbepalingen
Lid 1 Op grond van deze regeling kan bijzondere bijstand verleend worden voor de kosten van het verplicht
eigen risico. Reden waarom voor de begrippen aansluiting is gezocht bij de Participatiewet. Verder is aansluiting
gezocht bij de begrippen die de Algemene wet bestuursrecht hanteert.
Lid 2
Onderdeel a Dagelijks Bestuur. Spreekt voor zich.
Onderdeel b Bijdrage. Dit begrip behoeft geen toelichting
Onderdeel c Inwoner uit de gemeente Steenwijkerland. Hiermee wordt bedoeld hetgeen in artikel 40 van de
Participatiewet staat.
Beleidsregel 2. Doelgroep
Lid 1 Belanghebbende die voor de regeling in aanmerking wil komen, moet een aanvraag indienen. Het moet
gaan om de daadwerkelijk gemaakte kosten van het verplicht eigen risico over het jaar 2017. Het deel van het
verplicht eigen risico dat niet verwezenlijkt is, komt niet voor een bijdrage in aanmerking. Verder moet
belanghebbende inwoner zijn van de gemeente Steenwijkerland. Daarnaast moet de belanghebbende op de
datum van aanvraag en in de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag een inkomen hebben niet hoger dan de
inkomensgrens.
Lid 2 In de Leidraad Participatiewet Steenwijkerland staan de draagkrachtbepalingen die bij aanvragen
bijzondere bijstand gelden. Deze regeling wijkt op de volgende onderdelen af van die bepalingen. Allereerst
wordt het deel van het inkomen dat hoger is dan de toepasselijke bijstandsnorm maar lager of gelijk aan 110%
van die toepasselijke bijstandsnorm niet tot de draagkracht gerekend. Vervolgens wordt dat deel van het
inkomen dat meer bedraagt dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm volledig tot de draagkracht gerekend.
Het vermogen wordt geheel buiten beschouwing gelaten.
Beleidsregel 3 Indiening aanvragen.
Lid 1. Om te voorkomen dat inwoners ook na 31 december 2018 nog een aanvraag kunnen indienen, is de
aanvraagtermijn beperkt.
Een voorbeeld:
Een inwoner verwezenlijkt € 350,00 van het verplicht eigen risico over 2018, dat over dat jaar maximaal €
385,00 per persoon bedraagt. Hij heeft dan tot en met 31 december 2018 de tijd om een aanvraag in te dienen op
basis van deze regeling. Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan is de bijdrage geen € 385,00 maar €
350,00, zijnde de daadwerkelijk gemaakte kosten.
Lid 2 Spreekt voor zich
Beleidsregel 4 Inlichtingen behorende bij de aanvraag
Voor de belanghebbende die een beroep doet op deze regeling geldt de inlichtingenplicht van artikel 17 lid 1
Participatiewet. In deze beleidsregel is een aantal specifiek voor deze regeling geldende verplichtingen
opgenomen.
Lid 1 Dit lid spreekt voor zich.
Lid 2 en 3 Inwoners van de gemeente Steenwijkerland die van de IGSD een andere uitkering genieten dan een
bijstandsuitkering (of Bbz voor levensonderhoud) moeten wel hun inkomensgegevens verstrekken. Dat komt
omdat de IOAW en IOAZ bepaalde inkomsten buiten beschouwing laten die wel tot het inkomen worden
gerekend in deze regeling. Denk bijvoorbeeld aan ontslagvergoedingen waarvoor op vrijwillige basis lijfrentes
zijn gekocht.
Lid 4 Duidelijk moet zijn hoeveel het door belanghebbende te betalen verplicht eigen risico was. Voor de hoogte
van de bijdrage is dat van belang.
Lid 5 De door de aanvrager in te leveren bewijsstukken is nader geregeld in het verificatie en validatiebeleid.
Beleidsregel 5 Inwerkingtreding regeling
Deze beleidsregel behoeft geen toelichting.
Beleidsregel 6 Slotbepaling
Behoeft geen toelichting

