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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 

1. het benodigde bedrag van € 295.000,- incidenteel beschikbaar stellen en dekken uit de 
risicoreserve Sociaal Domein.  

2. hiertoe de 4e wijziging van de begroting 2017 vast stellen. 
 
Samenvatting 
 
Het college heeft op 20 september jl. het besluit genomen om een vermogenstoets te hanteren bij de 
toelating tot de collectieve zorgverzekering. U bent hierover geïnformeerd in raadsinformatiebrief 67. 
Er zijn de afgelopen weken veel klachten binnen gekomen bij het team Sociale Zaken over dit besluit. 
Vorig jaar is een zeer uitgebreide campagne gevoerd om inwoners met een laag inkomen en hoge 
zorgkosten op te roepen deel te nemen aan de collectieve zorgverzekering. Met het 20 september jl. 
genomen besluit vallen veel mensen buiten deze regeling en zij kunnen vaak ook niet terugkeren 
naar hun vorige verzekeraar, vanwege de hoge zorgkosten. De gevolgen van het collegebesluit zijn 
groter dan vooraf ingeschat. Het college heeft daarom besloten het besluit van 20 september jl. te 
herzien en af te zien van de vermogenstoets. Door het herzien van dit besluit vallen de kosten voor 
de regeling collectieve zorgverzekering hoger uit dan begroot. Het gaat om een bedrag van 
€295.000, waarvoor geen dekking is. De raad wordt voorgesteld dit benodigde bedrag incidenteel 
beschikbaar te stellen en te dekken uit de risicoreserve voor het Sociaal Domein. Hiertoe wordt 
voorgesteld de 4e wijziging van de begroting 2017 vast te stellen. 
 
 
Bijlagen 

1. 4e begrotingswijziging 2017 
  

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Collectieve zorgverzekering 
 
Begrotingswijziging 
4e begrotingswijziging 2017 
 
Datum raadsvergadering 
7 maart 2017 
 
Datum commissievergadering 
7 februari 2017 

 

Commissie 
Sociaal Domein 
 
Portefeuillehouder 
W. van Vossen 
 
Organisatie onderdeel 
Ontwikkeling 
 
E-mail opsteller 
Thomas.Koerhuis@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254193 
 
Registratie nummer 
Z/16/102966-VB/16/07547 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het college wil goede ondersteuning bieden voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten. 
De collectieve zorgverzekering draagt bij aan gezondheidsbevordering van inwoners en bestrijdt 
daarnaast armoede onder deze doelgroep. 
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
Beleidsnota minimabeleid 2015-2018 - Meedoen in Stichtse Vecht 
 
Argumenten 
Het besluit van 20 september jl. heeft een grotere impact op de doelgroep dan vooraf is voorzien 
Vorig jaar is een uitgebreide communicatiecampagne opgestart om mensen met een laag inkomen 
en hoge zorgkosten te overtuigen over te stappen naar de collectieve zorgverzekering, vanwege de 
aantrekkelijke voorwaarden voor de doelgroep. Het invoeren van de vermogenstoets, waardoor 
deelnemers nu niet meer kunnen deelnemen aan de regeling, heeft een grotere impact dan vooraf 
voorzien. Deelnemers kunnen, vanwege de hoge zorgkosten, moeilijk overstappen naar een andere 
verzekeraar. 
 
Er is onrust ontstaan en er komen veel klachten binnen bij Sociale Zaken 
Inwoners hebben klachten ingediend bij het team Sociale Zaken, waarbij zij aangeven dat zij bij hun 
overstap niet zijn gewezen op het feit dat de voorwaarden zo snel kunnen veranderen. Indien men dit 
vooraf had geweten, waren zij niet overgestapt. 
 
De tijd is te kort voor het uitvoeren van de vermogenstoets 
Het uitvoeren van de vermogenstoets vraagt om tijd en inzet van zowel de uitvoering van Sociale 
Zaken als de deelnemers die documenten dienen aan te leveren. Het uitvoeren van de 
vermogenstoets is niet haalbaar voor de uitvoering binnen de gestelde periode. Daarnaast is de tijd 
voor inwoners om een overstap te maken naar een ander verzekeraar nog kort. Om deze reden wil 
het college afzien van de vermogenstoets.  
 
In 2017 wordt de regeling collectieve zorgverzekering geevalueerd en er wordt een nieuw voorstel 
ontwikkeld, welke voor de zomer door het college wordt vastgesteld. 
Het college wil met de collectieve zorgverzekering zoveel mogelijk mensen mee laten profiteren van 
de gunstige voorwaarden van de collectieve zorgverzekering, waarbij zij binnen de gestelde kaders 
blijft. De huidige opzet voorziet hier niet in. Daarom wordt de regeling in 2017 geevalueerd en volgt 
een nieuw voorstel om deze regeling uit te voeren, zonder de uitgangspunten uit het minimabeleid te 
wijzigen. 
 
Door het terugdraaien van de vermogenstoets wordt het budget overschreden, hier is geen dekking 
voor. 
Door het herzien van het collegebesluit en af te zien van de vermogenstoets in de collectieve 
zorgverzekering wordt het budget overschreden. Voor dit bedrag is geen dekking, waardoor de raad 
wordt voorgesteld dit bedrag incidenteel beschikbaar te stellen en te dekken uit de risicoreserve voor 
het Sociaal Domein. 
 
Kanttekeningen 
De regeling wordt mogelijk ook gebruikt door inwoners die hier eigenlijk niet voor in aanmerking 
komen. In de evaluatie van de regeling zal nadrukkelijk aandacht zijn voor het handhaven van 
oneigenlijk gebruik.  
 
De beheersmaatregel die is voorgesteld om budgetoverschrijding tegen te gaan wordt niet 
uitgevoerd. Het beleid wordt hierdoor niet gewijzigd. Het budget voor de collectieve zorgverzekering 
wordt hierdoor overschreden. 
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Communicatie 
Na het collegebesluit zijn inwoners geinformeerd over het terugdraaien van het collegebesluit. 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
Door het terugdraaien van de vermogenstoets vallen de kosten voor de collectieve zorgverzekering 
hoger uit.  
 
De totale kosten in 2016 voor de regeling collectieve zorgverzekering zijn € 1.102.870,-. Het 
uitgangspunt voor 2017 is dat er een stijging van 10% zal plaats vinden. Dit percentage is een 
schatting, vanwege de onzekerheid over het aantal mensen dat zich gaat aanmelden. In de begroting 
voor 2017 is een bedrag van € 918.917 voor de uitvoering van de regeling collectieve 
zorgverzekering. Dit betekent dat er een tekort ontstaat in 2017 van € 295.000,- op de collectieve 
zorgverzekering. Er is geen dekking voor deze kosten, waardoor incidentele dekking gevonden dient 
te worden. De raad wordt voorgesteld dit tekort te onttrekken aan de reserve voor het Sociaal 
Domein. 
 
Indien u niet instemt met de voorgestelde dekking uit de risicoreserve dan zullen wij met een voorstel 
komen voor alternatieve dekking. 
 
Vervolg 
In 2017 wordt de regeling collectieve zorgverzekering geevalueerd. Er zal voor de zomer een nieuw 
voorstel door het college worden vastgesteld. Wij zullen uw raad via de Raadsinformatiebrief op de 
hoogte houden van ontwikkelingen. 
 
 
6 december 2016 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
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