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MOTIE 

 
Onderwerp: ICG-regeling 
 
De gemeenteraad van De Ronde Venen, in vergadering bijeen op 2 november 2017, naar aanleiding van het 
raadsvoorstel “Vaststellen Programmabegroting 2018” (raadsvoorstel 072/17),   
 
Gehoord hebbende / Kennis genomen hebbende van: 

• De informatienota 17.0003482 van 7 maart 2017 “Toelichting beleid tegemoetkoming chronisch zieken 
en gehandicapten” 

• De beantwoording van vragen over de huidige ICG regeling tijdens de informatiemarkt van 5 oktober 
2017 

• De uitkomsten van het clientervaringsonderzoek participatie van juni 2017 (zie grafiek in deze motie) 
 
Overwegende: 

• De besteding in 2015 en 2016 van de ICG-regeling onder budget is gebleven 

• Het budget na de invoering van de regeling al structureel verlaagd is tot (€ 214.000) minder dan de helft 
van de destijds van rijkswege verstrekte vergoeding (ca € 450.000) 

• Bij de invoering van de regeling criteria zijn gesteld, die kennelijk tot deze onderbesteding leiden 

• Ter illustratie; de ICG-regeling gaat onder andere uit van een tegemoetkoming tot max. 120% 
bijstandsnorm, in afwijking van andere financiële ondersteuningsregelingen in deze gemeente (130% 
bijstandsnorm) 

• Uit het clienttevredenheidsonderzoek naar voren komt dat juist over deze regeling de inwoners 
ontevreden zijn: 33% is (zeer) tevreden. De overige regelingen scoren gemiddeld bijna het dubbele. 

• Chronische ziekte en handicap geen keuze is; maar het een situatie die iemand treft. 

• Veel mensen die chronisch ziek en/of gehandicapt zijn vaak al in een achterstandsituatie verkeren (lage 
verdien / werkkans, extra kosten agv hun ziekte, etc…) 

• Vorig jaar vervolgens €740.000 euro structureel uit het budget van het sociaal domein is gehaald met als 
reden “de beschikbare actuele gegevens over (onder)uitputting van de budgetten” (citaat Kadernota 
2017, pag. 7 & 23). 

• Er binnen het sociaal domein dus voldoende budget is om de regeling te verruimen in ieder geval tot het 
niveau van het oorspronkelijke budget 

 
Draagt het college op 
De ICG regeling zodanig aan te passen dat de tegemoetkoming met ingang van 1-10218 volgens de 
volgende staffel wordt toegepast: 
* inkomen tot 110% bijstandsnorm: max € 200,00 tegemoetkoming eigen risico 
* inkomen tot 120% bijstandsnorm: max € 150,00 tegemoetkoming eigen risico 
* inkomen tot 130% bijstandsnorm: max € 100,00 tegemoetkoming eigen risico 
En aanvullend de raad in de loop van 2018 te informeren over de budgettaire effecten van deze aanpassing. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Fractie ChristenUnie/SGP 
 
WHP Stam 
 
 
 
 
 


