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Uw gegevens

Geslacht * vrouw

Voorletters * Riette

Achternaam * Habes

E-mailadres * R.habes@planet.nl

Fractie * Maarssen 2000

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Collectieve Zorgverzekering

Inleiding * Geacht college,
Inleiding
De pakket premies van de Collectieve Zorgverzekering Minima 2019 zijn 
via de gemeentewebsite vrijgegeven en dit is weer het moment om dit 
onder de aandacht te brengen van alle inwoners/ cliënten van Stichtse 
Vecht. Voor de fractie van Maarssen2000 is dit tevens een reden om 
schriftelijke vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde aan u te stellen om 
de regeling te evalueren en te kijken of deze haar doel niet voorbij schiet.
Een terugblik
Op 1 januari 2014 zijn de Compensatie eigen risico (Cer) en de algemene 
tegemoetkoming op basis van de Wet chronisch zieken en gehandicapten 
(Wtcg) afgeschaft. Een deel van het budget van de Cer en Wtcg is 
overgegaan in de Wmo en een verantwoordelijkheid van gemeenten 
geworden. Onze gemeente heeft de financiële middelen gebruikt om een 
regeling voor lage inkomens in het leven te roepen in de vorm van een 
Extra voordelige zorgverzekering samen met Menzis.
Voor 2014 introduceerde de gemeente samen met Menzis een extra 
voordelige Collectieve Zorgverzekering voor een grotere groep minima 
(110% naar 130% van het Wettelijk Sociaal minimum). Door een forse 
gemeentelijke bijdrage en geen eigen risico was het een groot succes, het 
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aantal deelnemers groeide enorm. Daarom werd de verzekering ook in 
2015, 2016 ( ter illustratie 1800 deelnemers) en 2017 op de zelfde manier 
aangeboden. Het voordeel voor de deelnemer kon oplopen tot € 600 per 
jaar. De gemeentelijke bijdrage aan de premie van de aanvullende 
verzekering is met maximaal €20,- per verzekerde per maand fors. 
Bovendien werd voor alle deelnemers het verplicht eigen risico betaald. 
Uitgangspunt was om meer 65 plussers en mensen met schulden te 
helpen, maar ook voor personen van 18 jaar en ouder waarvan de 
kinderen gratis meeverzekerd waren. De hoge ziektekosten en het eigen 
risico drukken al jaren zwaar op de schouders van minima. De collectieve 
zorgverzekering zorgt voor enige verlichting en compenseert deels wat er 
landelijk is afgeschaft.
De huidige regeling
Voor 2018 is de collectieve verzekering ook aangeboden met een 
aanpassing in de gemeentelijke bijdrage, de premie werd lager dan 
voorgaande jaren. Dit was nodig om de regeling betaalbaar te houden, 
maar ook om bewuste keuzes op basis van de zorgvraag te stimuleren.
Er zijn drie pakketten van weinig naar een hoge zorgvraag:
Voor het lichtste pakket (GarantVerzorgd1) voor inwoners met een lage 
zorgvraag geldt vanaf 2018 wel het landelijk eigen risico van € 385,- (jaar 
2017), maar blijft de bijdrage in de premie gelijk. Dit betekent dat de 
gemeente de gehele aanvullende verzekering betaalt tot een bedrag van € 
20,- per maand.
Voor het middelste pakket (GarantVerzorgd2) betaalt u ook geen eigen 
risico. Ook daar is de bijdrage op de premie van de gemeente tien euro 
lager. Dit pakket is bedoeld voor personen met een gemiddelde zorgvraag.
Voor het zwaarste pakket (GarantVerzorgd3) betaalt u geen eigen risico. 
Het zwaarste pakket is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen en 
een hoge zorgvraag (o.a. chronisch zieken en gehandicapten). De 
bijdrage op de premie van de gemeente is echter tien euro lager. 

Vragen

Vraag 1 * De inleiding met een uitgebreide feitenrelaas brengt onze fractie tot de 
volgende vragen:
1. Kan het college statisch aangeven hoeveel deelnemers zich gemeld 



Schriftelijke vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde

Datum en tijdstip van verzenden:  do 22-11-2018 15:35

3

hebben voor de collectieve zorgverzekering vanaf 2014 tot en met 2018?

Vraag 2 * 2. Kunt u een specificatie geven van de opbouw van de 
leeftijdscategorieën?

Vraag 3 * 3. Graag ontvangt mijn fractie een overzicht met aantallen van de gekozen 
pakketten per kalenderjaar

Vraag 4 * 4. Wat zijn jaarlijks de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de 
regeling voor de minima collectieve verzekering?

Vraag 5 * 5. Hoe heeft het college vanaf 2014 tot en met 2017 de regeling zo 
voordelig kunnen aanbieden?

Vraag 6 * 6. Wat is de reden dat in 2018 en ook in 2019 is gekozen om de regeling 
op een aangepaste wijze aan te bieden als het gaat om de gemeentelijke 
bijdrage voor de aanvullende premie? 

Vraag 7 * 7. Is bij het college doorgedrongen dat de premie voor pakket 1 voor 2019 
(wellicht ook voor 2018) duurder is dan pakket 2 en 3 door de afschaffing 
van de eigen bijdrage?

Vraag 8 * 8. Heeft mijn fractie het mis als wij de aanname hanteren dat de minima 
voor pakket 1 kiest en uiteindelijk er bekaaid vanaf komt als ze ziek 
worden en eerst de eigen bijdrage van €385 euro moeten betalen?
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Vraag 9 * 9. Beseft het college dat mensen hierdoor gejaagd worden op extra kosten 
van € 32,08 per maand als ze kiezen voor pakket 1?

Vraag 10 * 10. Vindt u dat de regeling hierdoor meerwaarde heeft voor de minima die 
pakket 1 kiest?

Vraag 11 * 11. Menzis heeft aangegeven te gaan stoppen met deze verzekering. Is er 
al een nieuwe verzekeraar in beeld en worden daar al onderhandelingen 
mee gestart?

Vraag 12 * Heeft de gemeente deze maatregel geëvalueerd en bent u voornemens dit 
hiaat met een vervangende maatregel te compenseren?

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee


