
  

Amsterdam 31 juli 2014

Wethouder Zorg en Wethouder armoedebeleid

Betreft: Uitgangspunten voor een nieuwe regeling tegemoetkoming meerkosten voor de 
financiële ondersteuning van Chronisch zieke Amsterdammers en Amsterdammers met een 
beperking.

Geachte heer van den Burg en meneer Vliegenthart,

De stedelijke Wmo-adviesraad heeft kennis genomen van de contouren van de wijze waarop 
Amsterdam compensatie wil bieden aan de chronisch zieken met een laag inkomen voor het 
verdwijnen van de landelijke WTCG regelingen en de lokale ATCG.
De voltallige raad spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop de gemeente Amsterdam 
met veel minder middelen een regeling ontwikkelt voor inwoners  van Amsterdam met een 
inkomen lager dan 120% WSM inkomens compensatie biedt.
Er zijn zeker nog punten van aandacht:

 De adviesraad wil dat er voldoende aandacht wordt besteed aan tijdige en begrijpelijke 
communicatie naar de beoogde gebruikers van de nieuwe regeling. Dit omdat het 
wegvallen van de WTCG vergoeding en het niet op tijd aanvragen van de nieuwe 
regeling belanghebbenden acuut in financiële problemen kan brengen. Er zijn nu al 
veel signalen van onbekendheid met de huidige ATCG regeling van burgers die, 
gezien hun inkomen, daar wel voor in aanmerking komen. Hieruit blijkt dat de huidige 
communicatie onvoldoende is.

 De huidige ATCG regeling vervalt per 1 januari 2015. Voor bestaande cliënten van 
deze regeling komt een overgangsregeling van 6 maanden. De Wmo-adviesraad wil 
graag geïnformeerd worden over de inhoud van deze overgangsregeling.

 In de toelichting op de uitgangspunten van de regeling staat dat het nog niet bekend is 
hoeveel armoedegeld de gemeente beschikbaar stelt voor chronisch zieken en mensen 
met een beperking. De raad dringt aan op het ruim reserveren van middelen aangezien 
zij een toename verwacht van het aantal gebruikers van de regeling.

 De raad wil graag geïnformeerd worden over het aantal  Amsterdammers die voorheen 
geen gebruik maakten van de ATCG en in 2015 wel een aanvraag voor de nieuwe 
regeling hebben ingediend.

 Nadere  uitwerking van de regeling volgt. Wij willen graag zo spoedig mogelijk 
worden geïnformeerd over deze uitwerking, met name over de hoogte van de 
vergoedingen en wijze van uitbetaling.  

Tenslotte:
In de samenvatting staat dat uit recente gegevens van het NIBUD blijkt dat het afschaffen van 
de CER en de Wtcg het grootste inkomenseffect heeft op de minima en de groep tussen 
minimum en modaal inkomen. Het gaat hier over een inkomensachteruitgang van 2-5% op 
jaarbasis volgens het Nibud.
De raad voorziet  dat dit op individueel nivo een veel grotere inkomensachteruitgang gaat 
geven. Deze groep valt buiten de verschillende tegemoetkomingsregelingen en kan door de 
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stapeling van eigen bijdragen onder de 120% WSM komen. Op welke wijze zorgt de 
gemeente voor een vangnet voor deze groep.

Met vriendelijke groet,

Miriam Fritschy
Voorzitter Stedelijke Wmo-adviesraad Amsterdam.
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