
TMZ ‘was-wordt’ document

Verordening Wmo (handhaven):
Artikel 20 Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen
Het college bepaalt bij nadere regeling, en in overeenstemming met het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet, aan welke personen met een beperking of 
chronische psychische of psychosociale problemen, die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming kan worden verstrekt 
ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie.

Verordening TMZ (intrekken): 
Onderdelen die vanuit deze verordening wel/niet moeten terugkomen in de beleidsregels:

Onderdeel Voorwaarden Handhaven/laten vervallen
Inkomensgrens 110% van bijstandsnorm Wordt 140% van bijstandsnorm
Vermogensgrens Grondslag: uitvoeringsbesluit Wmo Laten vervallen
Hoogte tegemoetkoming € 260 Handhaven
Doelgroep  18 jaar of ouder

 Minderjarig inwonend kind
Handhaven
Handhaven

Criteria Aannemelijke meerkosten als gevolg van beperking 
of chronische psychische/psychosociale problemen

Handhaven

Beoordeling Stadsteam Laten vervallen

Beleidsregels Wmo (aanpassen):
Huidig:
Artikel 13 Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen
Grondslag: Artikel 20 van de Verordening

Een inwoner die aannemelijke meerkosten heeft als gevolg van een chronische ziekte, handicap of aandoening, heeft recht op een tegemoetkoming als hij/zij:
1. Een inkomen heeft dat niet hoger is dan 140% van de toepasselijke bijstandsnorm. Hierbij wordt het aanwezige inkomen gerelateerd aan de toepasselijke 
bijstandsnorm als bedoeld in de Participatiewet zonder daarbij toepassing te geven aan artikel 22a. Dit betekent dat de kostendelersnorm buitenbeschouwing wordt 
gelaten.
2. Niet meer vermogen heeft dan het maximumbedrag voor de huurtoeslag dat voor belanghebbende van  toepassing is. Hierbij wordt het vermogen dat is 
gebonden in de eigen woning buiten beschouwing gelaten.
De tegemoetkoming bedraagt € 260 per kalenderjaar

Nieuw:



Artikel 13 Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen
Grondslag: Artikel 20 van de Verordening
Het college verleent op aanvraag een tegemoetkoming aan inwoners van 18 jaar of ouder met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen 
die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben. Onder de doelgroep vallen ook de ouders/verzorgers van kind(eren) met een beperking of 
chronische psychische of psychosociale problemen waar de inwoner financieel verantwoordelijk voor is. 

De overige voorwaarden zijn:

- Het (gezins)inkomen overschrijdt niet 140% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm; en
- aantoonbaar in het jaar voorafgaande aan de aanvraag is het volledige eigen risico verbruikt. 

De tegemoetkoming wordt verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie. 
De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 260,- per jaar.

Werkinstructie Ferm Werk/Stadsteam
Vooraf is de inschatting gemaakt dat ruim 90% van de doelgroep het verplichte eigen risico verbruikt. Die kunnen op basis van de aangepaste beleidsregels de TMZ
toegekend krijgen. Onderstaande werkinstructie is bedoeld voor de doelgroep die niet het verplichte eigen risico verbruikt. Dit is de huidige werkwijze. Door deze 
route in een werkinstructie op te nemen blijft de toegang voor deze (kleine) doelgroep geborgd en blijven de beleidsregels overzichtelijk. Toekenning vindt dan 
plaats op grond van de hardheidsclausule (artikel 15).

Werkinstructie Ferm Werk/Stadsteam
Aanvraagformulier Bij te voegen stukken: bewijs inkomen en verbruik verplicht 

eigen risico

Aanvraag TMZ volwassene Check op inkomen en verbruik verplicht eigen risico
Aanvraag volledig Besluit: toekennen/afwijzen
Aanvraag onvolledig Hersteltermijn

Inwoner kan verbruik eigen risico niet aantonen Advies opvragen bij Stadsteam

Aanvraag TMZ inwonende minderjarige Check op inkomen ouder(s)
Aanvraag volledig Advies opvragen bij Stadsteam
Aanvraag onvolledig Hersteltermijn

15 Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de inwoner met een vastgestelde ondersteuningsbehoefte afwijken van deze nadere regels, als toepassing 
van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.


