
Beleidsregel Tegemoetkoming meerkosten personen met beperking of chronische problemen 
2016 
 

1. Doel 
Het doel van de regeling is personen in gemeente Maasdriel die vanwege de eigen beperking of 
chronische problemen of vanwege een beperking of chronische problemen van een kind, financiële 
meerkosten maken, te compenseren in de kosten. 
 

2. Definitie aanvrager 
Een aanvrager is een persoon van 18 jaar of ouder, woonachtig in de gemeente Maasdriel die: 

- in 2015 een CIZ-indicatie heeft gehad voor langdurige hulp (langer dan zes maanden); of 
- in 2015 een beschikking van de gemeente Maasdriel heeft ontvangen voor een langdurige 

maatwerkvoorziening (langer dan zes maanden); en 
- een gezinsinkomen heeft van maximaal 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. 

 
3. De hoogte van het bedrag 

De compensatie bedraagt € 300,- ongeacht de hoogte van de daadwerkelijke meerkosten. 
 

4. Procedure  
- De persoon die de meerkosten maakt of de verzorgende ouder/voogd van het kind voor wie 

de meerkosten worden gemaakt, kan de compensatie aanvragen met het daarvoor door de 
gemeente Maasdriel aangeboden aanvraagformulier.  

- De compensatie kan aangevraagd worden in de periode van 1 november tot en met 15 
december 2016. Het aanvraagformulier moet uiterlijk 15 december 2016 ingediend zijn bij 
gemeente Maasdriel en ondertekend zijn door de aanvrager. 

- De aanvrager dient aannemelijk te maken dat er sprake is van een beperking of chronische 
problemen en overlegt daarvan bewijsstukken: een indicatie van het CIZ of een beschikking 
van gemeente Maasdriel. 

- De aanvrager dient aannemelijk te maken dat zijn/haar inkomen maximaal 130% van de 
toepasselijke bijstandsnorm bedraagt. Indien de aanvrager een uitkering ingevolge de 
Participatiewet heeft, voert gemeente Maasdriel een controle uit bij Werkzaak Rivierenland. 
De aanvrager geeft daarvoor toestemming op het aanvraagformulier. 

- Indien er sprake is van ander inkomen, dan overlegt de aanvrager de meest recente 
inkomensverklaring

1
 van de Belastingdienst.  

- Is het huidige inkomen aanzienlijk lager dan vermeld op de meest recente inkomensverklaring 
dan kan aanvrager dit aantonen door de bankafschriften van de drie maanden voor aanvraag 
van de tegemoetkoming meerkosten te verstrekken. 

- De aanvrager vult zijn IBAN-nummer in en overlegt bij het aanvraagformulier een kopie van 
zijn/haar bankpas of een bankafschrift. 

- De gemeente Maasdriel controleert de aanvraag. Als de aanvrager voldoet aan de 
voorwaarden, maakt de gemeente Maasdriel het bedrag van € 300,- over op de bankrekening 
van de aanvrager.  

- De gemeente Maasdriel registreert de aanvraag en toekenning conform het privacy protocol 
sociaal domein. 

 
 
Vastgesteld door het college op 25 oktober 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Een inkomensverklaring wordt afgegeven door de Belastingdienst. Voorheen heette dit een IB60 

formulier of een IBRI formulier. 



 
 
 
Toelichting 
 
Algemeen 
Van de aanvragers die een uitkering ingevolge de Participatiewet ontvangen van Werkzaak 
Rivierenland, wordt een inkomenscheck uitgevoerd bij Werkzaak Rivierenland. De aanvrager geeft 
hiervoor toestemming op het aanvraagformulier. De administratieve last voor de aanvrager wordt 
hierdoor verlicht. Van aanvragers die geen uitkering hebben van Werkzaak Rivierenland, toetst 
gemeente Maasdriel de hoogte van het inkomen met behulp van een inkomensverklaring. Dit wordt 
vergeleken met een tabel waarin de bedragen per type huishouden vermeld staan die overeenkomen 
met 130% van de bijstandsnorm. Deze tabel krijgt de aanvrager ook zodat hij zelf vooraf kan 
beoordelen of hij in aanmerking komt. 
De inkomensverklaring die aanvragers met een ander inkomen dienen op te vragen bij de 
Belastingdienst is van 2014 of 2015. Dit is afhankelijk van het tijdstip waarop het is aangevraagd. 
Indien de aanvrager in 2014 of 2015 een te hoog inkomen had maar hij in de tussenliggende periode 
substantieel in inkomen is achteruit gegaan, kan hij dit aantonen door bankafschriften van de laatste 
drie maanden te overleggen. 
 
Toetsing op daadwerkelijk gemaakte meerkosten doet gemeente Maasdriel niet actief. Alleen als er 
twijfel bestaat. Uiteraard is een groot deel van de aanvragers bij de gemeente bekend omdat zij een 
maatwerkvoorziening of jeugdvoorziening hebben.  
 
Via de website en media communiceert de gemeente Maasdriel over de regeling.  
 
Afhandeling  
De afhandeling van de aanvragen voor de tegemoetkoming meerkosten ligt bij het cluster Zorg. 
Dit houdt in: 

- Toetsing: het aanvraagformulier moet volledig ingevuld zijn en voorzien zijn van de 
bijbehorende stukken. 

- Toetsing van het inkomen gebeurt door middel van: 
▫ een check bij Werkzaak Rivierenland wanneer de aanvrager een uitkering ingevolge de     
Participatiewet heeft en hiervoor toestemming heeft gegeven op het aanvraagformulier. 
▫ het controleren van de inkomensverklaring. Is het  inkomen maximaal 130% van de 
toepasselijke bijstandsnorm. 
▫ wanneer het inkomen aanzienlijk lager is dan aangegeven in de inkomensverklaring van 
2014 of 2015 dan worden de bankafschriften van de laatste drie maanden hierop 
gecontroleerd. 

- Er wordt een beschikking verzonden over het toekennen, afwijzen of buiten behandeling 
stellen van de aanvraag. 

- Bij een toekenning wordt de betaling uitgevoerd. 
- Registratie van de afhandeling. 

 
Bijstandsnormen 
Groep     bijstandsnorm 2015 130% bruto bijstandsnorm 
Alleenstaande ouder   € 14.700  € 19.110 
Alleenstaande    €  14.700  €  19.110 
Echtpaar    € 19.000  € 24.700 
 
 


