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Inleiding 
De Goudse Adviesraad kan zich grotendeels vinden in de voorgestelde reductieregeling, 
die veel verbeteringen bevat ten opzichte van de huidige regeling. Door middel van de 
nieuwe, uitgebreide en laagdrempelige regeling zal hopelijk de maatschappelijke 
participatie van veel mensen toenemen.  
Wel wil de Adviesraad opmerken dat zij de Geld Terug Regeling in principe betuttelend 
vindt. De Adviesraad zou liever zien dat mensen volledige keuzevrijheid hebben bij de 
besteding van het budget van 100 euro, en dat dit bedrag als een forfaitaire vergoeding 
wordt toegekend aan de minima. Ieder individu heeft immers andere behoeften, en deze 
hoeven niet op het gebied van cultuur, sport en recreatie te liggen. Bovendien zouden de 
uitvoeringskosten dan veel lager kunnen zijn en komt het beschikbare budget 
rechtstreeks ten goede aan de mensen voor wie het bedoeld is. 
Wij zouden dan ook graag willen weten wat deze regeling gaat kosten aan 
implementatie- en uitvoeringskosten (incl. PR), want wij nemen aan dat dit van het 
beschikbare budget van  € 352.647,- af gaat.  
 
 
Aftrek van meerkosten 
Dit brengt ons meteen op een belangrijk kritiekpunt op het voorgestelde 
doelgroepenbeleid, die ook reeds door de Cliëntenadviesraad is gegeven.  
Voor de groep mensen met een handicap en chronisch zieken is de gratis GouwePas en 
de Geld Terug Regeling alleen van toepassing zijn als zij tot de minima behoren. Juist 
deze groep heeft te maken met extra, onvermijdelijke kosten in verband met hun 

handicap of aandoening1. Een groot deel van deze kosten kan aangemerkt worden als 

extra ziektekosten. Uit een recent onderzoek van SWOKA is duidelijk geworden, dat de 
bestaande voorzieningen, die bedoeld zijn als compensatie voor deze ziektekosten, in de 
afgelopen 10 jaar enorm verslechterd zijn. Het betreft de verstrekkingen in het 
ziekenfonds of de particuliere ziektekostenverzekering, de AWBZ (o.a. voor langdurige 
verpleegzorg en voor thuiszorg), de Wet Voorzieningen Gehandicapten (in 1994 in de 
plaats gekomen van de oude AAW-voorzieningen) en de fiscale aftrek van extra 
ziektekosten (buitengewone lasten). Mensen moeten dus steeds meer van deze kosten 
voor eigen rekening nemen. Naast de kosten die direct samenhangen met de beperking 
of aandoening hebben veel mensen met een handicap of chronische ziekte vaak ook 
allerlei indirecte kosten, die in geen enkele inkomensregeling of voorziening voor 
vergoeding in aanmerking komen, bijvoorbeeld extra communicatiekosten, extra 
elektriciteitskosten, laten uitvoeren van klussen in en om huis, etc. 

                                           
1 Zie voor een overzicht van meerkosten de nota Meerkosten van mensen met een 
functiebeperking, OGM en RPCP. 2002. 
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Om die reden is de Adviesraad van mening dat bij het vaststellen van het inkomen om te 
bepalen of men in aanmerking komt voor de reductieregeling, rekening gehouden moet 
worden met het gegeven dat mensen met een functiebeperking een belangrijk deel van 
hun inkomen kwijt zijn aan meerkosten. Deze extra kosten zouden eerst in mindering 
moeten worden gebracht op hun inkomen alvorens het inkomen te bepalen. Deze 
meerkosten moeten niet per individu bewezen worden, maar standaard afgetrokken 
kunnen worden van het netto inkomen, zoals dat ook in het Wvg-beleid in Gouda (Wet 
Voorzieningen Gehandicapten) gebruikelijk is. In het Wvg-beleid wordt een 
standaardaftrek van € 2270,- per jaar op het inkomen in mindering gebracht. Indien de 
extra kosten in verband met de handicap meer bedragen dan € 2270,- dan kan het 
werkelijke bedrag op het inkomen in mindering worden gebracht. De gehandicapte dient 
in dat geval echter zelf aannemelijk te maken dat de overige kosten hoger zijn dan € 
2270,-.   
Door deze systematiek wordt aan de groep mensen met een handicap en chronisch 
zieken meer recht gedaan en komen zij eerder in aanmerking voor een gratis pas en de 
Geld Terug Regeling. 
 
 
Verhoging inkomensgrens 
De gemeente kan de toegankelijkheid van inkomensvoorzieningen verruimen door de 
inkomensnormen te verhogen, ook vanwege de alsmaar stijgende kosten van 
levensonderhoud. Daarom onderschrijven wij het advies van de Cliëntenadviesraad om 
de inkomensgrens voor de Geld Terug Regeling te verhogen naar 130% van de 
bijstandsnorm. 
 
 
Vergoeding van Internet 
Ten aan zien van de door u vastgestelde lijst van vergoedingen uit het 100 euro budget, 
stellen we voor het pakket uit te breiden met een Internetabonnement voor mensen met 
een handicap en/of  chronische ziekte.  
De bestaande regeling ‘internetten’ bij de bibliotheek is voor deze groep meestal niet 
toegankelijk, ofwel door de fysieke ontoegankelijkheid van de locatie, ofwel doordat 
mensen niet de energie en de mogelijkheden (vervoer, begeleiding) hebben om de deur 
uit te gaan.  
Daarnaast is het gebruik van Internet onder mensen met een handicap of chronische 
ziekte heel laag door hun slechte financiële positie. Terwijl juist voor deze groep het 
Internet een zeer belangrijk hulpmiddel is om te voorkomen dat men in een sociaal 
isolement komt. 
Het Internet is een prachtig medium om mensen met een handicap of chronische ziekte 
van informatie te voorzien. Mensen hebben veel baat bij de websites van de 
gehandicaptenorganisaties en patiëntenverenigingen. Op die manier krijgen mensen die 
meer aan huis gebonden zijn, alle informatie over gezondheid, ziekte en voorzieningen 
en kunnen ze vanuit de thuissituatie communiceren met lotgenoten en ervaringen 
uitwisselen. Tevens biedt dit medium de nodige afleiding en sociale contacten. De 
overheid stimuleert om Nederland “digitaal” te krijgen. De overheid en 
uitvoeringsinstanties zijn druk bezig om digitale communicatie met hun cliënten op te 
zetten. Mensen met een handicap moeten met deze nieuwe ontwikkeling dezelfde kansen 
hebben als mensen zonder handicap.  
Om deze redenen zou er ook een vergoeding mogelijk moeten zijn voor de kosten van 
het gebruik van Internet (internetabonnement) voor genoemde groep. 
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100% vergoedingen 
Mensen met een handicap of chronische aandoening hebben minder gelegenheid 
tot maatschappelijke participatie en zinvolle (vrije) tijdsbesteding. Op de 
arbeidsmarkt staan vooral mensen met ernstige handicaps buiten spel; volgens  
het SCP heeft 13% van deze mensen een inkomen uit betaalde arbeid 
(Rapportage Gehandicapten 2000). De arbeidsmarkt biedt dus nauwelijks 
mogelijkheden voor deze groep tot maatschappelijke contacten. Door hun 
handicap hebben veel van deze mensen ook in de privé-sfeer veel minder 
mogelijkheden tot deelname aan sport, recreatieve of culturele activiteiten. De 
toegankelijkheid van veel van deze voorzieningen laat vaak te wensen over. En 
als men al hieraan kan deelnemen, brengt het veel extra kosten met zich mee 
(kosten voor begeleiding, extra vervoerskosten e.d.), die niet op basis van de Wvg 
Worden vergoed. 
Om deze reden willen wij voorstellen de groep mensen met een handicap toe te voegen 
aan categorie IV, zodat ook gehandicapten die ouder zijn dan 18 jaar een 100% 
vergoeding krijgen voor de drie genoemde activiteiten, te weten 1 cursus bij de 
Werkschuit, 1 cursus bij de Muziekschool en 1 lidmaatschap voor een sportvoorziening, 
zonder dat gebruik hoeft te worden gemaakt van het 100 euro budget.  
Op deze wijze worden mensen met een handicap extra gestimuleerd om aan deze 
activiteiten mee te doen, hetgeen prima past binnen de doelstellingen van het 
toekomstige WMO beleid en de breedtesport.  
 
 
Registratie bij VIP 
In bijlage B wordt vermeld dat vrijwilligers en mantelzorgers een gratis Gouwepas 
kunnen krijgen, mits men geregistreerd staat bij het Vrijwilligers Informatie Punt. Hoe wil 
de gemeente dit communiceren naar deze groep? Heel veel werkzame vrijwilligers en 
mantelzorgers zijn helemaal niet bekend bij het VIP. En moet iedere 
vrijwilliger/mantelzorger zich zelf laten registeren, of kan dit door de organisatie waar 
hij/zij werkzaam is gedaan worden? Waarom wordt deze eis gesteld aan vrijwilligers en 
mantelzorgers?  
 
 
Publiciteit 
Wij kunnen niet genoeg het belang benadrukken van een effectieve publiciteitscampagne 
en voorlichting, zodat mensen daadwerkelijk gebruik gaan maken van deze regeling. Wij 
willen graag meedenken hoe de groep mensen met een beperking bereikt kan worden en 
hebben daar zeker suggesties voor. 


