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Betreft: advies met betrekking tot de voorgestelde aanpassing van de procedure en voorwaarden inzake 
Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ) 

Oudewater, 15 november 2022

Verzonden per mail!

Geachte heren,

 Op 21 oktober 2022 heeft de Participatieraad van Oudewater (P-raad) een verzoek ontvangen voor een afspraak met
dhr. E. Schneider inzake overleg rond wijzigingen TMZ.

Op 10 november heeft een delegatie van de P-raad, bestaande uit mevrouw A. Bos en de heer W. Sluis, overleg 
gevoerd met de heer Schneider.

Naar aanleiding van dat overleg en nader intern beraad stelt de P-raad vast dat:

Het gaat om de inkomensgroep van 140% van de bijstandsnorm (1165*140% = 1631) is 19572 als jaarinkomen 
(netto). Het gaat om een uitkering van € 260 maximaal per jaar
In de huidige werkwijze is de beoordelingsprocedure door het Stadsteam vertragend.
 
Voorwaarde voor de aanvraag TMZ is het aantonen van het gebruik eigen risico over de voorgaande 2 jaar.
De P-raad kan zich hier niet in vinden, de voorgestelde termijn is te lang.
Wij stellen voor de termijn aan te passen in “het aantonen van het gebruik eigenrisico voor de laatste 2 jaar”. Als 
gaande het jaar, b.v. in april 2023, al het eigen risico volledig gebruikt is dan kan een aanvraag ingediend worden op 
basis van 2022 en 2023.
Hierdoor kan sneller een aanvraag ingediend worden.
 
 De P-R vindt het echter een goed initiatief om de procedure opnieuw te bekijken en waar mogelijk te verkorten.
 
Advies
De P-R is het eens met de gekozen doelstelling, wel vraagt men zich af of deze werkwijze en de uitvoering wel zo 
arbeidsintensief en vertragend is.
Het eerste contact zal waarschijnlijk toch via het Stadsteam gaan met zijn functie als formulierenhulp of inloop 
spreekuur.
 
Voorgestelde werkwijze
Voorstel is om i.p.v. de voorliggende 2 jaar ook het lopende jaar mee te nemen in de aanvraag als op het moment van 
de aanvraag al het volledig eigen risico gebruikt is.
Bij de aanvraag zal minstens gekeken moeten worden of het een chronische ziekte betreft of alleen maar het gebruik 
van het eigen risico voor mogelijk andere zaken. 

 



Huidige voorwaarden – nieuwe keuzes
Het afschaffen van de vermogenstoets zal zeker een administratieve verkorting zijn.
Keuze 2: het aansluiten van de vergoeding bij de uitkering van het UWV tot maximaal 260 euro lijkt een goede keuze.
 

 

 Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet,

Dhr. Drs. G.A.  Hoogendoorn, Dhr. J.W. van Zijl, MSc

Voorzitter Secretaris

I.v.m. elektronische verzending is dit stuk niet ondertekend.
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