Om in aanmerking te komen voor de regeling tegemoetkoming meerkosten moet u aan de
volgende voorwaarden voldoen:


U heeft een chronische ziekte en/of een beperking;



U bent 18 jaar of ouder en inwoner van de gemeente Leek of Marum ;



Uw draagkracht is onvoldoende om de betreffende meerkosten zelf te kunnen betalen
(dit houdt in dat het inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm die voor u
geldt, hierbij wordt geen rekening wordt gehouden met de kostendelersnorm );



Uw (gezamenlijk) vermogen mag de geldende vermogensgrenzen zoals bedoeld in de
Participatiewet niet overschrijden;



Er is sprake van aannemelijke meerkosten.

De kosten worden als aannemelijk beschouwd wanneer u:
- op het moment van de aanvraag een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft naar de
klasse 80-100%; of
- op het moment van de aanvraag een geldige indicatie op grond van de Wet langdurige
zorg heeft; of
- periodiek een eigen bijdrage aan het CAK betaalt; of
- een maatwerkvoorziening ontvangt van de gemeente (Wmo 2015 art. 1.2.1 lid 1 sub
a en b); of
- een verstandelijke beperking heeft (IQ lager dan 70); of
- langdurig behandeling vanuit de Geestelijke Gezondheidszorg ontvangt (langer dan 1
jaar).
Hoogte van de tegemoetkoming:
De hoogte van de tegemoetkoming wordt vastgesteld op € 300,00 per persoon per jaar.
Draagkracht
Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen mag uw inkomen niet hoger zijn dan
120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
120 % van de bijstandsnorm is voor:
Personen van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd.
a. Alleenstaande of alleenstaande ouder: € 1.155,16
b. Gehuwden:
1.650,22
Personen boven pensioengerechtigde leeftijd:
a. Alleenstaande of alleenstaande ouder: € 1.295,74
b. Gehuwden
1.771,68
Voor jongeren tussen 18 en 21 jaar gelden andere normen.
Vermogen
Van toepassing zijn de vermogensbepalingen als vermeld in artikel 34 van de Participatiewet.
De vermogensgrenzen zijn € 5.895,00 voor een al leenstaande en € 11.790,00 voor een
alleenstaande ouder en gehuwden. (Norm 1 juli 2015.)

Ten laste komende kinderen
Deze regeling geldt ook voor ouders met een ten laste komend kind.
Uitvoering van de regeling
De regeling tegemoetkoming meerkosten wordt uitgevoerd door de ISD Noordenkwartier.
Uitbetaling.
Nadat u het besluit heeft ontvangen, zal de vergoeding zo spoedig mogelijk aan u worden
uitbetaald door middel van storting op de door u opgegeven rekening.
Eerst meer weten?
Twijfelt u of u voor deze regeling in aanmerking komt? De medewerkers van de ISD helpen u
graag verder, zij zijn iedere werkdag te bereiken tussen 09.00 – 10.30 uur via
telefoonnummer (050) 599 46 45. U kunt ook een e-mail met uw vragen sturen naar:
info@noordenkwartier.nl.

