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RIS-nummer: 314472 

 

Schriftelijke vragen: vervolgvragen geen kraamzorg vanwege geldzorgen 

Indiener: Judith Klokkenburg, ChristenUnie/SGP 

 

Datum: 26 januari 2023 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

 

Eerder stelde de ChristenUnie/SGP vragen: ‘’geen kraamzorg vanwege geldzorgen (RIS313434)’’. 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Judith Klokkenburg 

(ChristenUnie/SGP) de volgende vervolgvragen. 

 

Via “moeders informeren moeders” worden (aanstaande) moeders gewezen op de minima-

zorgverzekering, zo staat in de beantwoording. “Moeders informeren moeders” is bedoeld voor ‘de 

meest kwetsbare groep’.  

 

1) Is het college het met de ChristenUnie/SGP eens dat de groep zwangere vrouwen die vanwege 

geldzorgen mogelijk geen kraamzorg kunnen betalen breder en diverser is dan de doelgroep 

waar “moeders informeren moeders” zich op richt? Zo nee, waarom niet? 

 

2) Zo ja, hoe worden specifiek vrouwen die zwanger zijn bereikt met de informatie dat ze hun 

zorgverzekering moeten aanpassen om minimale kraamzorg te kunnen bekostigen?  

 

De ChristenUnie/SGP is het met het college eens dat via individuele bijzondere bijstand een 

mogelijkheid is om vrouwen die door hun zorgverzekering tussen wal en schip vallen toch kraamzorg 

te bieden. Ook spreekt de beantwoording over een communicatieplan op het snijvlak van armoede en 

gezondheid. 

 

3) Is de mogelijkheid tot individuele bijzondere bijstand voor kraamzorg bekend bij het CJG, en 

initiatieven zoals “Moeders informeren moeders”, Kansrijke Start en Stevig Ouderschap? En 

worden deze partijen daar ook actief op gewezen?  

 

4) Wanneer kunnen we het communicatieplan op het snijvlak van armoede en gezondheid 

verwachten? Worden daarin naast de genoemde partners ook ervaringsdeskundigen 

betrokken? 

 

Het college ziet het niet als haar taak om onderzoek te doen en/of te weten hoeveel vrouwen/gezinnen 

geen minimale kraamzorg inschakelen.  

 

5) Erkent het college dat het wel een rol speelt in de start van een kind in onze stad, en dat die zo 

kansrijk als mogelijk dient te zijn? Zo nee, waarom niet? 

 

6) Is het college alsnog bereid om te inventariseren (bijvoorbeeld onder zorgverzekeraars en 

verloskundigen) hoeveel vrouwen en kinderen geen minimale kraamzorg ontvangen? 

 

Judith Klokkenburg 

ChristenUnie/SGP 


