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Aan het College van B&W van de gemeente Borger-Odoorn 
 
Postbus 3 
7875 ZG Exloo 
 
 
Borger, 31 juli 2019 
 
 
Geacht College, 
 
De adviesraad sociaal domein heeft met belangstelling kennis genomen van uw brief d.d. 22 juli 2019 
waarin u schrijft het voornemen te hebben om te stoppen met de collectieve 
ziektekostenverzekering voor de minima in de gemeente Borger-Odoorn. 
 
Ter onderbouwing van uw voornemen voert u verschillende argumenten aan waarvan wij de 
volgende de belangrijkste vinden: 
 

1. Er is sprake van een hoge premie voor betrokken doelgroep met een bescheiden korting per 
maand die wordt betaald door de gemeente; het doet ons als adviesraad tegenstrijdig aan als 
juist voor deze doelgroep een hoge premie wordt berekend terwijl een lagere beter zou 
passen bij de inkomenssituatie van de doelgroep; 

2. Er kan mogelijk sprake zijn van oververzekering, zeker voor deelnemers die gezond zijn en 
waarschijnlijk in de vrije markt een voordeliger ziektekostenverzekering kunnen afsluiten; wij 
kunnen ons vinden in deze argumentatie. 

 
Samenvattend: als adviesraad ondersteunen wij deze argumenten.  
We vinden evenwel dat beide argumenten in onvoldoende mate de zekerheid verschaffen dat in de 
situatie na de afschaffing van de collectieve ziektekostenverzekering de minima voor hun 
ziektekostenverzekering een bij hun leefsituatie passende oplossing zullen hebben.  
Vandaar dat wij hechten aan de inzet van de in uw brief genoemde adviseurs onder de vlag van de 
Voorzieningenwijzer. Zij kunnen in gesprekken met de mensen met een laag inkomen gezamenlijk 
komen tot een passende oplossing, niet alleen qua ziektekostenverzekering, maar ook wat betreft de 
andere mogelijkheden binnen het rijks- en gemeentelijk beleid om tegemoet te komen aan de 
financiële noden van de betrokken doelgroep. 
Er kan dan bijvoorbeeld worden gekeken op welke wijze via de website Meedoen de behoefte aan 
medische hulpmiddelen kan worden ondersteund of op welke wijze er gebruik kan worden gemaakt 
van de gemeentelijke regeling ter vergoeding van de eigen bijdrage WMO. 
 
Op de langere termijn kan het preventiebeleid op het terrein van gezondheid, bewegen en sport een 
positieve uitwerking hebben op de gezondheid ook van de minima en daarmee op de vermindering 
van de vraag naar medische zorg, waardoor betrokkenen kunnen kiezen voor een goedkopere 
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verzekering.  Evenwel voor de korte termijn speelt dit beleid geen rol en is naar ons oordeel niet 
relevant voor de keuze om de collectieve ziektekostenverzekering te beëindigen. 
 
Wij zijn het met u eens dat een goede communicatie met de doelgroep over de achtergronden van 
dit besluit van groot belang is; het creëren van een perspectief in combinatie met maatwerk zijn 
hierbij de sleutelwoorden. Het moet de belanghebbenden duidelijk zijn dat er een “pakket” komt dat 
beter past bij de leefsituatie van betrokkene dan in de oude situatie onder de collectieve 
ziektekostenverzekering. 
 
U vraagt ons als adviesraad om advies hoe de doelgroep het beste te bereiken. Wij hebben hiervoor 
een voorzet gegeven en adviseren u om de adviseurs Voorzieningenwijzer in te zetten. Zij kennen de 
doelgroep en hun problematiek en zullen daardoor in staat zijn in samenspraak met iedere 
betrokkene een maatwerkperspectief te scheppen. 
 
Wij hopen als adviesraad op deze wijze een goed onderbouwd advies gegeven te hebben. 
Mochten er desalniettemin vragen zijn dan zijn wij graag bereid deze te beantwoorden. 
 
Namens de adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn 
 
 
 
Martien Reidsma, voorzitter 
 
 


