NIEUWS

| woensdag 6 november 2019

Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2019
Bent u chronisch ziek of beperkt?
Hebt u in verband daarmee in 2018
extra kosten gemaakt? En hebt u een
laag inkomen? Dan komt u mogelijk
voor een tegemoetkoming via de
gemeente in aanmerking.
Om in aanmerking te komen moet u
aan alle 4 voorwaarden voldoen:
1. U woont op het moment van
aanvragen in de stad Groningen*;
*voor inwoners van de voormalige
gemeenten Haren en Ten Boer
geldt in 2019 nog een andere
regeling. Zie hiervoor:
wij.groningen.nl/geldzaken/
compensatieregelingen-voor-extraziektekosten.
2. én u hebt een aantoonbare
chronische ziekte of een beperking;
3. én uw inkomen mag in 2018 niet
hoger zijn geweest dan:
• Alleenstaand (met of zonder
kinderen) zonder pensioen;
€ 17.267,• Alleenstaand (met of zonder
kinderen) met pensioen;
€ 18.003,• Gehuwd/samenwonend (met of
zonder kinderen) zonder pensioen;
€ 24.667,• Gehuwd/samenwonend (met of
zonder kinderen) met pensioen;
€ 24.874,-

4. én u hebt in 2018 uw verplicht eigen
risico van uw zorgverzekering
(€ 385,-) geheel betaald of u kunt
aantonen dat u door uw chronische
ziekte of beperking extra kosten hebt
gemaakt die niet op een andere
manier vergoed worden.
Aanvragen kan nog tot
30 november 2019
Hebt u dit jaar nog niet aangevraagd?
Dat kan nog tot uiterlijk 30 november
2019. Uiterlijk 30 november 2019
moet de aanvraag bij de administratie
van de gemeente Groningen binnen
zijn. Aanvragen ingediend na
30 november 2019 worden niet in
behandeling genomen.
Let op: u kunt maar één keer per jaar
aanvragen!

Digitaal inleveren
Dit jaar kunt u het aanvraagformulier
en de bewijstukken digitaal, via de
computer, inleveren. Dat doet u via
Mijn Loket, het digitale loket van de
gemeente Groningen. Hoe dat precies
werkt, leest u op de website:
wij.groningen.nl/geldzaken
Inleveren per post
Lukt digitaal aanvragen niet en u hebt
niemand om u daarbij te helpen?
Dan kunt u het formulier met
bijlage(n) gratis opsturen naar:
Gemeente Groningen
Wmo: Meerkostenregeling
Locatie Kreupelstraat
Antwoordnummer 374
9700 WB Groningen

Gemeenteraad Groningen
woensdag 13 november 2019, aanvang 15.00 uur, nieuwe raadzaal
6. Gemeentebegroting
a. Gemeentebegroting 2020
b. Belastingtarieven 2020
c. Discussienotitie tarieven logiesbelasting
Secretaris raad dhr. W.T. Meijer, Wolbert.
meijer@groningen.nl
De agenda is onder voorbehoud.
De definitieve agenda wordt in de
vergadering vastgesteld.
U kunt vergaderingen live volgen via
groningen.raadsinformatie.nl/live

61--- Groninger Gezinsbode 6-11-2019 (266 x 192)
61--- Harener Weekblad
6-11-2019 (266 x 192)
61--- Noorder krant
6-11-2019 (266 x 192)

U kunt deze vergadering live in beeld en
geluid volgen
via groningen.
raadsinformatie.nl/live

Meer weten?
Uitgebreide informatie over de
‘Tegemoetkoming aannemelijke
meerkosten voor chronisch zieken en
beperkten’ vindt u op de website:
wij.groningen.nl/geldzaken

Meer informatie
Via het contactformulier:
gemeente.groningen.nl/contact
Bellen: 14 050
WhatsApp: 06 12 82 39 73
Wij geven antwoord op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.
Of bezoek ons aan de balie
(burgerzaken):
• Groningen, Kreupelstraat 1
Maandag 13:00 - 17:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur
(donderdag tot 19:00 uur)
• Haren, Raadhuisplein 10
Maandag 08:30 - 12:00 en 15:00 - 19:00
Dinsdag t/m vrijdag 08:30 - 12:00 uur
(donderdag 14:00 - 16:30 uur)
• Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24
Maandag, donderdag, vrijdag
09:00 - 12:00 uur
Dinsdag 14:00 - 18:00 uur
Woensdag 09:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00
Kijk voor alle loketten op de website
van de gemeente Groningen;
gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden

Hulp nodig bij het aanvragen?
Voor adressen kunt u tijdens
kantooruren bellen met het telefoonnummer 050 367 42 00. Volg de
instructies en u wordt doorverbonden
met het WIJ team bij u in de buurt.

Volg ons via:
groningen050
gem_groningen
gemeente_groningen
of meld u aan voor de nieuws
brieven over uw stad, dorp en
wijk gemeente.groningen.nl/
		nieuwsbrief
Kijk voor vergunningaanvragen en
plannen op gemeente.groningen.nl/
bekendmakingen-en-regelingen
Hier kunt u ook de app Groningen
omgevingsalert downloaden en
een abonnement nemen op de
e-mailservice.

