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Beste heer Druppers, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over Compensatieregeling eigen risico. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Waarom wordt er pas gecompenseerd als inwoners meer dan €300,- verplicht eigen risico hebben 
betaald? 
 
Antwoord 1 
Het college heeft bij de uitwerking als uitgangspunten genomen dat de compensatieregeling 
bedoeld is voor inwoners met de laagste inkomens en dat de regeling binnen de bestaande 
financiële kaders wordt uitgevoerd. De hoogte van de tegemoetkoming is vervolgens mede op 
basis van ervaringscijfers vanuit Menzis bepaald. Dit heeft geresulteerd in een 
compensatieregeling met de genoemde grenzen en bedragen.  
 
De compensatieregeling is tot stand gekomen op basis van de verwachte omvang van de  
doelgroep, ervaringscijfers over het betaalde eigen risico aan Menzis in het verleden en het 
beschikbare budget in de programmabegroting voor 2020. Het bestaande financiële kader heeft 
als gevolg dat een grotere potentiele doelgroep, automatisch zorgt voor een lagere 
tegemoetkoming per persoon. Het college wil een substantiële tegemoetkoming in het eigen risico 
bieden voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten.  
 
De voorwaarde dat inwoners minimaal €300 aan eigen risico moeten hebben betaald, verkleint de 
totale potentiele doelgroep, waardoor de tegemoetkoming voor deze inwoners met de hoogste 
zorgkosten hoger kan zijn. Uit ervaringscijfers vanuit Menzis over Stichtse Vecht is gebleken dat in 
2018 bijna 66% van de deelnemers waarvoor wij het eigen risico hebben betaald, €300 of meer 
aan eigen risico opgelegd heeft gekregen. 
 
Onder de gestelde voorwaarden van de compensatieregeling kan het grootste deel van de 
verwachte doelgroep, tegelijkertijd de doelgroep met de hoogste zorgkosten, aanspraak maken op 
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de compensatie. Bovendien is de regeling hiermee naar verwachting binnen het beschikbare 
budget uit te voeren. 
 
Vraag 2 
Begrijpen wij het goed dat een inwoner niets vergoed krijgt wanneer hij €290 heeft betaald, of € 
295,- betaald, of €299,- heeft betaald? Zo nee, is dit wat het college als rechtvaardig beschouwt. 
 
Antwoord 2 
Het klopt dat inwoners die minder dan €300 aan wettelijk verplicht eigen risico hebben betaald, 
geen aanspraak kunnen maken op de compensatie van €150. Een regeling waarin een minimale 
grens wordt gesteld, betekent dat er ook inwoners net buiten de regeling vallen. Daar is het 
college zich van bewust. Een regeling waarin voor alle inwoners de gemaakte kosten voor het 
wettelijk verplicht eigen risico 1-op-1 worden gecompenseerd is juridisch (en financieel) echter niet 
mogelijk. De vastgestelde compensatieregeling bevat wel een hardheidsclausule, op basis 
waarvan het college in schrijnende situaties kan afwijken van de beleidsregels. 
 
Vraag 3 
Hoe is het college aan het compensatiebedrag van €150,- gekomen? 
 
Antwoord 3 
Zie ook antwoord 1. Het beschikbare budget wat resteerde, nadat duidelijk was hoeveel budget 
benodigd is voor de uitvoering van de collectieve zorgverzekering, is afgezet tegen het verwachte 
aantal rechthebbenden. Een vergoeding van €150 is de hoogst mogelijke vergoeding binnen het 
beschikbare budget van de begroting. 
 
Vraag 4 
Waarom wordt de compensatie van €150,- niet uitbetaald op het moment dat de inwoners €150,- 
aan verplicht eigen risico hebben betaald? 
 
Antwoord 4 
Zie ook antwoord 1 en 3. Het aantal rechthebbenden is dan naar verwachting hoger, waardoor het 
budget ontoereikend is. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Dennis Boekhout 
Programmamanager Sociaal Domein & Samenleving 
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Uw gegevens
Geslacht * man
Voorletters * Ron
Achternaam * Druppers
E-mailadres * ron@lokaalliberaal.nl
Fractie * Lokaal Liberaal
 
Schritelijke vragen ex. Art. 41
Onderwerp * Compensatieregeling eigen risico
Inleiding * Naar aanleiding van het persbericht van het college over de 

compensatieregeling eigen risico, waarin het college aangeeft dat het 
college invulling geeft aan haar ambitie om inwoners met een laag 
inkomen en hoge zorgkosten tegemoet te komen in het wegvallen van de 
volledige compensatie van het eigen risico, dit terwijl iedereen weet dat dit 
een uitvloeisel is van de motie die op 12 november door Lokaal Liberaal is 
ingediend en unaniem door de gehele raad is aangenomen, heeft Lokaal 
Liberaal de volgende vragen.

Vragen

Vraag 1 * Waarom wordt er pas gecompenseerd wordt als inwoners meer dan € 
300,- verplicht eigen risoco hebben betaald?

Vraag 2 * Begrijpen wij het goed dat een inwoner niets vergoed krijgt wanneer hij € 
290 heeft betaald, of € 295,- betaald, of € 299,- heeft betaald? Zo ja, is dit 
wat het college als rechtvaardig beschouwt?

Vraag 3 * Hoe is het college aan het compensatiebedrag van € 150,- gekomen?

Vraag 4 * Waarom wordt de compensatie van € 150,- niet uitbetaald op het ogenblik 
dat de inwoners € 150,- aan verplicht eigen risico hebben betaald?

 
Bijlagen
Voegt u een bijlage 
toe?

* nee
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