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NADERE REGELS TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN 2017 GEMEENTE VELSEN 
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen besluit vast te stellen de Nadere 

regels Tegemoetkoming meerkosten 2017 gemeente Velsen. 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen  
In deze nadere regels wordt verstaan onder:  

a. peildatum; datum aanvraag tegemoetkoming meerkosten;  

b. inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, met dien verstande dat 

voor de beoordeling van het recht op een tegemoetkoming, een bijstandsuitkering, in afwijking van 

artikel 32 van de Participatiewet, als inkomen wordt gezien. 

 
Artikel 2. Doelgroep 

1. De tegemoetkoming in meerkosten wordt verstrekt aan personen met een beperking of 

chronische psychische of psychosociale problemen (hierna: de doelgroep), ter ondersteuning van de 

zelfredzaamheid en participatie. Wij achten het aannemelijk dat personen die tot de doelgroep behoren 

meerkosten hebben die voortvloeien uit die beperking of chronische problemen.  

2. Tot de doelgroep behoort in ieder geval de persoon die: 

a. een indicatie heeft op basis van de Wet langdurige zorg; of 

b. een maatwerkvoorziening heeft op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning; of 

c. een gehandicaptenparkeerplaats of -kaart heeft; of 

d. arbeidsongeschikt is verklaard of een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft; of 

e. vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt; of 

f. anderszins kan aantonen tot de doelgroep te behoren. 

 

Artikel 3. Criteria  

De tegemoetkoming wordt verstrekt aan de persoon die tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 2 

lid 1 behoort, en: 

a. 18 jaar of ouders is; 

b. niet in een zorginstelling verblijft; 

c. het inkomen van de aanvrager op de peildatum niet hoger is dan 120% van de 

toepasselijke norm zoals genoemd in de artikelen 20 tot en met 26 van de Participatiewet. De 

kostendelersnorm zoals vastgesteld in artikel 22a van de Participatiewet is op deze 

regeling niet van toepassing. Voor de belanghebbende die een fluctuerend inkomen heeft 

wordt het gemiddelde inkomen over de drie maanden vóór datum aanvraag aangehouden; 

d. ten minste € 100,- van het wettelijk eigen risico op grond van de Zorgverzekeringswet heeft 

besteed; en 

e. geen Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten van het UWV ontvangt. 

 

Artikel 4. Hoogte tegemoetkoming 

De tegemoetkoming bedraagt € 285,- per persoon per jaar.  

 

 Artikel 5. De aanvraag  
1. Een aanvraag wordt ingediend door middel van het daarvoor bestemde formulier en wordt volledig 

ingevuld, ondertekend en voorzien van de gevraagde bewijsstukken.  

2. De aanvraag om een tegemoetkoming wordt door gehuwden en daarmee gelijkgestelden 

gezamenlijk ingevuld en ondertekend, dan wel door één van hen met schriftelijke toestemming van de 

ander.  

3. Een aanvraag dient uiterlijk te worden ingediend vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar 

waarop de aanvraag betrekking heeft.  

 

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels Tegemoetkoming meerkosten 

2017 gemeente Velsen en treden in werking op de dag volgend op de bekendmaking onder 



Nadere regels Tegemoetkoming meerkosten 2017 gemeente Velsen 

gelijktijdige intrekking van de Nadere regels Tegemoetkoming meerkosten personen met een 

beperking of chronische psychische of psychosociale problemen 2016 gemeente Velsen.  

2. Deze nadere regels zijn van toepassing op alle aanvragen over het jaar 2017 en verder.  


