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CONCEPT 

De Gemeenteraad en de Commissie Samenleving 

 

College van burgemeester en wethouders 

Afschaffing Cer en Wtcg 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Aanleiding 

Op 4 juni 2014 heeft de Eerste kamer ingestemd met de afschaffing van de algemene 

tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en afschaffing van de 

regeling compensatie voor het verplicht eigen risico (Cer). 

Reden voor afschaffing is dat de uitgaven onbeheersbaar bleken en de compensatieregeling 

niet (alleen) ten goede kwam aan degenen die dit écht nodig hebben. 

De regering wil graag naar een vorm van ondersteuning die meer is toegesneden op de 

persoonlijke situatie van burgers, door een combinatie van de fiscale regeling specifieke 

zorgkosten en gemeentelijk maatwerk voor de ondersteuning van mensen met een chronische 

ziekte en/of handicap.  Het rijksbudget wordt na een korting overgeheveld naar de gemeenten. 

De overheveling van het budget na afschaffing van de Cer en de Wtcg en de 

verantwoordelijkheid van gemeenten voor de ondersteuning van burgers met een chronische 

ziekte en/of beperking met meerkosten kan niet los worden gezien van de drie decentralisaties in 

het sociaal domein. Het over te hevelen budget wordt daarom vanaf 1 januari 2015 toegevoegd 

aan het Sociaal Deelfonds. Voor 2014 krijgt de gemeente extra middelen via de Wmo-

integratieuitkering. Dit betreft voor de gemeente Schagen een bedrag van € 108.000 

 

Vanaf 2015 is structureel een bedrag opgenomen in het Sociaal Deelfonds voor de 

tegemoetkoming van chronisch zieken en gehandicapten. Bij het te ontwikkelen gemeentelijk 

beleid moet, meer dan onder het rijksbeleid het geval is geweest, de individuele 

ondersteuningsbehoefte van de burger centraal komen te staan. 

De belanghebbenden hebben de compensatie eigen risico eind 2013 voor het laatst 

ontvangen. Dit jaar ontvangen ze van het rijk geen compensatie meer. Wel ontvangen 

belanghebbenden in 2014 nog de bijdragen op grond van de Wet tegemoetkoming voor 

chronisch zieken en gehandicapten.  

 

Het college heeft besloten in te stemmen met het beleid om de inwoners die op grond van de 

draagkrachtregels in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, voor het jaar 2014 te 

compenseren voor de kosten van het eigen risico tot maximaal € 99. Het beleid moet worden 

vastgesteld door het bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland. 

Dit beleid kan worden uitgevoerd binnen de beschikbare middelen. 

 

Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om bepaalde kostensoorten vanaf 2015 

onder te brengen onder de aanvullende collectieve zorgverzekering voor minima (de AZG). Ook 

wordt onderzocht welke individuele maatwerkvoorzieningen voor de doelgroep chronisch zieken 

en gehandicapten mogelijk zijn op grond van de Wmo of de Participatiewet.  

De voorgestelde beleidskeuzes worden u te zijner tijd voorgelegd. 
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Financiën  

Van de circa 1,5 miljard aan uitgaven wordt daartoe vanaf 2017 op macroniveau structureel 268 

miljoen euro aan gemeenten gedecentraliseerd. Tot 2017 bedraagt de compensatie van 2014 

oplopend 45, 216 en 266 miljoen euro.  

 

De verwachting is dat het genoemde voorstel om de compensatie eigen risico voor 2014 ad € 99 

per belanghebbende te hanteren, volledig gedekt kan worden uit de extra integratie uitkering 

Wmo die de gemeente Schagen in 2014 ontvangt. Dit bedrag is reeds begroot. 

 

Ivm de afschaffing Cer/Wtcg is in 2015 op macroniveau € 216 miljoen beschikbaar. Voor 

Schagen wordt het budget geschat op ongeveer € 550.000. Overigens zijn deze middelen vanaf 

2015 opgenomen in het Sociaal Deelfonds. Voor de inzet van deze middelen voor de doelgroep 

chronisch zieken en gehandicapten moet nog nieuw beleid worden geformuleerd. 

 

Communicatie  

Alle mensen die voorheen een bijdrage op grond van de Wtcg/Cer ontvingen, hebben in de 

zomerperiode van 2014 een brief van het Cak ontvangen waarin staat dat de beide regelingen 

zijn afgeschaft en dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor het beleid. De 

belanghebbenden kunnen via een antwoordkaart aangeven of zij door de betreffende 

gemeente geïnformeerd willen worden over het nieuwe beleid zodra vastgesteld.  

 

De beleidsregels bijzondere bijstand in verband met de afschaffing Cer worden gepubliceerd 

zodra vastgesteld door het bestuur van de ISD-KNH. Om die reden wordt tot 30 september 2014 

een embargo gehanteerd. Verondersteld wordt dat de besluitvorming dan geheel rond is. 

 

Hoogte inkomensgrenzen 

De inkomensgrens voor deelname aan een collectieve zorgverzekering voor minima is nu 110% 

van de bijstandsnorm. Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente beleidsvrijheid voor het 

vaststellen van de inkomensgrens. De afschaffing van de Wtcg kan een aanzienlijk financieel 

nadeel betekenen voor mensen met een inkomen onder modaal. Hoe lager het inkomen, hoe 

groter het effect. Natuurlijk is het niet zo dat iedereen kosten heeft in verband met een 

chronische ziekte of handicap. Voor zover dat niet het geval is, is er ook geen reden om te 

compenseren.  

Voor degenen die wel extra kosten maken, kan de collectieve aanvullende zorgverzekering een 

goed alternatief zijn. Om te voorkomen dat een groep mensen die een inkomen net boven de 

110% van het sociaal minimum ontvangen, gedupeerd worden, wordt bekeken wat de 

financiële consequenties zijn voor de gemeente van het ophogen van de inkomensgrens tot 

130% van het wettelijk minimumloon.  

 

 


