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Aanvraag om advies over collectieve zorgverzekering voor minima

Geachte leden van de Adviesraad,
Onze gemeente werkt al vele jaren samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea in de
vorm van een collectieve zorgverzekering voor minima. In het beleidsplan Vanzölf saomen staat
als actiepunt opgenomen om te onderzoeken of de collectieve zorgverzekering nog wel
meerwaarde heeft voor de doelgroep. Op 17 juli 2019 heeft ons college een voornemen tot
besluit genomen over de collectieve zorgverzekering. Via deze brief willen we u om een reactie
vragen op dit voornemen.
Beëindiging van de collectieve zorgverzekering voor minima per 1 januari 2020
Ons voornemen is om de collectieve zorgverzekering voor minima stop te zetten per 1 januari
2020. In onze ogen vervult deze verzekering onvoldoende meerwaarde meer voor de doelgroep
mensen met een laag inkomen en een gering vermogen. De argumenten zullen we hieronder
benoemen.
De premie van de collectieve zorgverzekering is naar verhouding hoog
De premie voor dit jaar is inclusiefkorting van de gemeente € 167,20 per verzekerde per maand.
De korting vanuit de gemeente bedraagt € 14,50 per verzekerde per maand.
Dit is een hoge premie voor mensen met een laag inkomen. Dit komt mede omdat de
verzekerden de duurste aanvullende verzekering en de een na duurste tandartsverzekering moeten
afsluiten. Weliswaar is het verzekeringspakket ook uitgebreider, maar we betwijfelen of de
verzekerden voldoende waar voor de prijs krijgen.
Er zijn alternatieven voor de collectieve zorgverzekering
De collectieve zorgverzekering voor minima is vooral gericht op het oplossen van
gezondheidsvraagstukken. Al in het beleidsplan Vanzölf saomen is genoemd dat er alternatieven
denkbaar zijn voor deze oplossingen: we verstrekken bijvoorbeeld jaarlijks een vergoeding aan
chronisch zieken en gehandicapten. Daarnaast hebben we de meedoenwebwinkel waarin we
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producten zouden kunnen opnemen in de meer medische hoek. Denk aan gehoorapparaten,
rollators enzovoorts.
Bovendien hebben we in Borger-Odoorn de Voorzieningenwijzer. Daarbij gaan adviseurs langs
bij mensen met een laag inkomen en bespreken met hen waar men de voordeligste voorzieningen
kan afnemen. Het is volgens ons mogelijk om deze adviseurs ook te laten adviseren over de beste
zorgverzekering. Een maatwerk-advies dus.
We willen meer inzetten op preventie
We willen we in onze gemeente meer inzetten op het voorkomen van een slechte gezondheid.
Daarover is onlangs een visienota gezondheid, bewegen en sport vastgesteld door de
gemeenteraad. Hieruit zullen acties volgen met als doel mensen, en daarbij ook mensen met een
laag inkomen, meer te laten bewegen en zo gezonder oud te laten worden. Ook dit is een
alternatief voor de collectieve zorgverzekering voor minima.
Er bestaat een dub be ling met het bijzonder bijstandsbeleid
Een voordeel van de huidige collectieve zorgverzekering voor minima is dat de eigen bijdrage
Wmo wordt gedekt. Echter in ons bijzonder bijstandsbeleid kunnen inwoners met een laag
inkomen deze bijdrage ook vergoed krijgen. Er bestaat dus een dubbeling. We kunnen daarbij
niet controleren of mensen van beide voorzieningen gebruik maken.
Inwoners zien de verzekering als een gemeentelijke verzekering
In contacten met inwoners merken we regelmatig dat mensen denken dat de collectieve
zorgverzekering een verzekering vanuit de gemeente is. Dat klopt natuurlijk niet. Sinds 2005
bepaalt de Zorgverzekeringswet dat de zorgverzekering een verplicht product is in een vrije
markt. Omdat het een vrije markt is kun je je afvragen of een gemeente zich aan één van de
marktpartijen zou moeten verbinden. Juist door de koppeling aan de gemeente kan de vrije markt
immers worden verstoord.
Tot 2005 hadden we nog de oude ziekenfondsen en bestond er een regionale koppeling tussen
verzekerden en zorgverzekeraar. En was er voor de doelgroep dus geen vrije markt. De
collectieve verzekering voor minima past veel beter in zo'n situatie.
Sommige inwoners met een laag inkomen zijn oververzekerd
Bovenstaande punten maken dat we de indruk hebben dat sommige, op zich gezonde mensen,
oververzekerd zijn. Zij betalen een naar verhouding hoge premie en krijgen daar een pakket voor
terug waar ze niet volledig gebruik van maken. Voor deze mensen is een andere verzekering
mogelijk passender.
Het verstrekken van een korting door de gemeente lijkt op inkomensbeleid
Sinds 2016 is Zilveren Kruis Achmea gestopt met het verstrekken van korting op de basispremie
en de aanvullende premie. In plaats daarvan betaalt onze gemeente nu een korting op de premie.
Deze korting bedraagt € 14,50 per verzekerde per maand. Daarnaast ontvangen verzekerden met
een minimuminkomen ook een zorgtoeslag van de belastingdienst. Dit laatste valt onder het
inkomensbeleid van de overheid. Hoewel een korting vanuit de gemeente op de premie
zorgverzekering is toegestaan lijkt het toch op inkomensbeleid. Dat willen we liever niet.
Het belang van een goede communicatie
Wat het uiteindelijk besluit ook zal zijn, een goede communicatie met de doelgroep is belangrijk.
We willen u dan ook graag vragen om advies over hoe het best de doelgroep te bereiken.
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Proces
Vanwege onze afspraken met Zilveren Kruis Achmea willen we graag in de loop van september
een defmitief besluit nemen. Om die reden verzoeken wij u om een schriftelijkereactie aan te
leveren voor 8 september 2019.
Tot slot
Op 16 mei 2019 heeft onze medewerker de heer J. Wolters u bijgepraat over dit onderwerp.
Uiteraard zal hij, indien gewenst, deze brief graag toelichten aan uw raad. Voor vragen kunt u ook
bij hem terecht (T 0591 - 535472).
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. B. Marinussen

mr. J. Seton

