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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Zorg voor zorgcontinuïteit Haagse verzekerden’  

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van het agendapunt HMC (verzekeringen) van 15 en 16 december 

2021 de door het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker ingediende motie ‘Zorg voor 

zorgcontinuïteit Haagse verzekerden’ (RIS311140) aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt:  

 

Constaterende, dat: 

• het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) klanten van zorgverzekeraars Menzis en VGZ heeft 

opgeroepen naar een andere verzekeraar over te stappen, omdat de  onderhandelingen tussen 

deze twee partijen dreigen vast te lopen; 

• zo’n 50.000 Hagenaars met een kleinere beurs gebruik maken van de Haagse zorgverzekering 

via VGZ; 

 

Overwegende, dat:  

• de oproep van het HMC veel onrust (heeft) veroorzaakt onder verzekerden, en het van groot 

belang is dat er snel duidelijkheid komt; 

 

Verzoekt het college: 

• in gesprekken met VGZ en HMC de druk maximaal op te voeren, teneinde tot een overeenkomst 

te komen, zodat Haagse verzekerden ook in 2022 verzekerd zijn van zorg, ook in het HMC, 
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Het college informeert de raad als volgt over de afdoening van deze motie.  

 

Begin december verscheen er bericht van Haaglanden Medisch Centrum (vanaf nu: HMC) in het 

Algemeen Dagblad, waarin de ziekenhuisketen verzekerden opriep om zich niet meer bij VGZ te laten 

verzekeren in 2022. De reden hiervan zou zijn dat de onderhandelingen vastliepen.  

 

Hierop is direct geacteerd door het college. Gesprekken zijn gevoerd met beide partijen, waarin erop 

aangedrongen is dat men eruit komt in het belang van de Haagse verzekerden. Belangrijk daarbij is te 

blijven benadrukken dat we als gemeente geen partij zijn in deze onderhandelingen. Vlak voor de 

kerstdagen ontving het college het bericht dat de betrokken partijen een overeenkomst gesloten 

hadden.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.   

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


