
 
 
De Drechtraad op 07 juli 2020 in vergadering bijeen. 
 

Amendement 
 
Onderwerp: verlaging bijdrage collectieve zorgverzekering  
 
Constaterende dat: 
 
 

- ondanks de taakstelling van € 5 miljoen de begroting van de Gemeenschappelijke 
regeling Drechtsteden (GRD) nog steeds stijgt; 

- de stijgende kosten vanuit de begroting GRD direct drukt op de begroting van de 
deelnemende gemeentes; 

- deze stijging met name te wijten is aan de steeds hoger oplopende uitgaven vanuit 
het sociale domein. 
 

 
Overwegende dat: 
 

- naast de wettelijke taken de GRD ook nog geld uitgeeft binnen het sociale domein, 
waar geen wettelijke verplichting tegen over staat; 

- door de oplopende kosten in het sociale domein er helaas pijnlijke maatregelen 
moeten worden genomen; 

- de collectieve zorgverzekering welke is geregeld in artikel 2 van de "Beleidsregels 
Minimabeleid Drechtsteden" een niet wettelijke taak is; 

- het DSB voorstelt om de bijdrage in de premie te verlagen van €15,- naar € 13,50, 
respectievelijk van € 30,- naar € 27,50. 

- dat de meeste deelnemers kiezen voor het verzekeringspakket waar ook het eigen 
risico uit wordt gedekt; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- dat deze deelnemers ook zorgtoeslag krijgen (van maximaal € 104,-- tot minimaal 

€52,-- per maand.) en dan op de volgende netto premiebedragen per maand 
uitkomen: 

-  
Type verzekering Brutopremie Bijdrage gemeenten Zorgtoeslag netto te 
betalen 
Gemeente Polis  € 121,80 €15,-   € 104,-/ € 52,- € 2,80/€54,80 
Compact 
 
Gemeente Polis €  145,80  €15,-   € 104,-/€52,- € 26,80/€78,8 
Compleet 
 
Gemeente Polis  €160,20 €30,-   € 104,-/€52,- € 26,20/€78,2 
Compleet + € 0,- EUR 
 

 
Van mening zijnde dat: 
 

- dat het niet begrijpelijk is dat de bijdrage vanuit de SDD in 2 pakketten € 15, - is en 

op 1 pakket €30,-, ondanks dat het pakket inclusief eigen risico gefinancierd wordt uit 

het minimabeleid; 

- dat de deelnemers al vanuit het rijk met maximaal €104,- tot minimaal € 52,- per mnd. 

worden gecompenseerd (zorgtoeslag); 

- dat een netto bijdrage bij het 1e pakket van €2,80, bij maximale zorgtoeslag niet in 

verhouding is; 

- dat deze kosten zwaar drukken op de financiën van de gemeenten. 

Verzoekt het besluit als volgt aan te passen: 

- de eigen bijdrage voor het pakket “gemeente polis compact” te verlagen naar €10,--; 

- de eigen bijdrage voor het pakket “gemeente polis compleet” te verlagen naar €10,--; 

- de eigen bijdrage voor het pakket “gemeente polis compleet + € 0,--“ te verlagen naar 

€ 25,--, . 

 
John van der Net 
 
 
Regiofractie VVD Drechtsteden 


