
  

 
 

 
Motie: Compensatieregeling verplicht eigen risico 2020        M3 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 12 november 2019  

Constaterende dat: 

• De wethouder Werk & Inkomen reeds heeft aangegeven dat er in 2020 een compensatieregeling 
komt voor het wegvallen van de verzekering van het verplicht eigen risico via de collectieve 
zorgverzekering voor minima.  

• Een compensatieregeling van het eigen risico op dit moment dus al bij het college in voorbereiding 
is. 

• Dat begin 2020 een besluit kan worden genomen over de mogelijke hoogte van de dekking en de 
voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. 

 

Overwegende dat:  
• Voor 2020 door de gemeente Stichtse Vecht een Collectieve Zorgverzekering is afgesloten bij DSW 

waarbij het afdekken van de Eigen Risico helaas niet meer mogelijk was.  
• Fracties zich zorgen maken over het feit dat het Eigen Risico voor inwoners met lage inkomens niet 

meer afgedekt is via de Collectieve Zorgverzekering. 
• Het voor minima een grote financiële last is om de kosten van de Eigen Risico van de 

zorgverzekering op te brengen. 
• Het van belang is dat inwoners nú al enige duidelijkheid krijgen omtrent de intentie van de Raad 

van Stichtse Vecht, in overeenstemming met die van het College om een compensatieregeling in 
het leven te roepen. 

 

Draagt het college op:  
• Bij de uitwerking van de compensatieregeling voor het verplicht eigen risico zo veel als mogelijk 

rekening te houden met inwoners op of rondom het bijstandsminimum, waarbij de nadruk ligt op 
inwoners met een bijstandsuitkering, alleen een AOW uitkering of een inkomen gelijk aan de 
bijstandsnorm. 

• Jaarlijks deze compensatie toe te kennen op basis van de hoogst mogelijke vergoeding, rekening 
houdend met het budget dat daarvoor mogelijk is binnen de begroting.  

 

En gaat over tot de orde van de dag.      

Breukelen,  12 november 2019 

 

Lokaal Liberaal  PvdA  VVD     Het Vechtse Verbond  GroenLinks 

 

 

Ron Druppers  Els Swerts Rick Nederend    Mieke Hoek   Albert Gemke 

Aangenomen, de griffier 

Unaniem 


