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zieken en gehandicapten 

 

 

Uw raad heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering op 17 december 2015, ter bespreking van het voorstel 

van de Rekenkamer inzake Rekenkameronderzoek schuldhulpverlening (rv 152; RIS 284682), de door de 

raadsleden de heren Grinwis en Ramnath en mevrouw Faïd ingediende motie, aangenomen. Deze luidt: 

 

constaterende, dat het Nibud adviseert te onderzoeken of de collectieve ziektekostenverzekering ook aan 

chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tussen 130 procent en 150 procent kan worden 

aangeboden; 

 

overwegende, dat de financiële voordelen die de collectieve verzekering met zich meebrengt veel groter zijn 

dan de tegemoetkoming in de zorgkosten van € 125,- per jaar voor genoemde doelgroep; 

 

overwegende, dat het nieuwe contract met VGZ en Azivo betreffende de collectieve ziektekostenverzekering 

betrekking heeft op inkomensgroepen tot 130%; 

 

van mening, dat de genoemde Nibud-aanbeveling uitvoering verdient; 

 

verzoekt het college de Nibud-aanbeveling inzake de collectieve ziektekostenverzekering voor chronisch 

zieken en gehandicapten uit te voeren en zich in te zetten voor een aanvulling op het contract met VGZ en 

Azivo, waarbij de dekking gevonden kan worden in de huidige tegemoetkoming in de zorgkosten voor deze 

doelgroep (130-150%), 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ter afdoening van de motie het volgende: 

                                          

Namens de gemeente is de wens om de inkomensgrens voor de collectieve, aanvullende zorgverzekering 

op te trekken naar 150% van het sociaal minimum, conform de huidige inkomensgrens voor de 

tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, ingebracht in het overleg met de verzekeraars. De 

zorgverzekeraars Azivo en VGZ hebben hierop in positieve zin gereageerd.  
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Het aanpassen van het contract voor de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten vormt onderdeel van 

de onderhandelingen voor het nieuwe verzekeringsjaar 2017. Over de uitkomsten hiervan wordt u in het 

derde kwartaal geïnformeerd. 

Onze inschatting is dat de uitbreiding van de doelgroep ook voor de zorgverzekeraars budgettair  neutraal 

plaats kan vinden. Immers staan tegenover extra kosten ook extra premie inkomsten. 

 

In de wervingscampagne voor de collectieve zorgverzekering voor minima eind 2016 zal de doelgroep 

chronisch zieken en gehandicapten uitdrukkelijk op de voordelen van het minima pakket worden gewezen. 

 

Wij stellen voor om de motie hiermee als afgedaan te beschouwen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen 

 


