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Afdeling

Beleid en regie

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 31 januari 201 5 stelde de fractie van Gemeentebelangen/Sociaal Oostzaan de volgende
vraag gesteld ten aanzien van de afschaffing Wet tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten.

"Wanneer kunnen Oostzaners die voorheen een Tegemoetkoming
chronisch zieken en gehandicapten van het CAK ontvingen het
eerste teken van communicatie verwachten over de hoogte van een
vergoeding ais bijzondere bijstand of in het kader van de Wmo?"
Het CAK heeft net zoals bij de voormalig GER-gerechtigden de voormalig Wtcg-gerechtigden
een antwoordkaartje gestuurd waarmee inwoners aan kunnen geven geïnformeerd te willen
worden door de gemeente over eventuele vervangende regelgeving.
Eind vorig jaar zijn door het GAK aan de gemeente de gegevens kenbaar gemaakt van de
GER-gerechtigden. Zij hebben in december van de gemeente een brief ontvangen waarin
staat uitgelegd tot welke vervangende regelgeving de gemeente heeft besloten ten aanzien
van zowel de GER als de Wtcg en een verwijzing naar de website voor de meest actuele
informatie.
Daarnaast is een pagina in Kompas besteed waarin verwezen wordt naar de website van de
gemeente waar, onder "Veranderingen in de zorg" bij "Veelgestelde vragen en antwoorden"
bij nummer 26, de vervangende regelingen omschreven staan.
Sinds kort, 3 februari 201 5, zijn ook de gegevens van de Wtcg-gerechtigden door het GAK
kenbaar gemaakt aan de gemeente. Ook deze inwoners zullen binnen een maand na
dagtekening van deze beantwoording een brief van de gemeente ontvangen.

Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

De vervangende regelgeving is onderdeel van het minimabeleid dat op dit moment wordt
herzien. Zodra bekend is hoe de regelingen zijn vastgesteld zal dit via de website bekend
worden gemaakt. Hier worden de inwoners via de brief op gewezen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

R. Schaatsbergeil
secretaris

R. Meerhof
burgemeester
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