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Bezoekadres: 
Spuiweg 5-7 
3311 GT Dordrecht  
 
IBAN: NL66BNGH0285127853 
BIC: BNGHNL2G 
 

RAADSBEANTWOORDINGSBRIEF 
 
Aan 
Regiofractie VVD / J.C. van der Net 
 
 
 
 
c.c. (plv.) leden van de Drechtraad (via regiogriffie) 

Telefoon: (078) 770 7112 

 
E-mail: r.van.dorssen@drechtsteden.nl 
  
 Bijlage(n): geen 

Behandeld door: K. elHajri en R. van Dorssen Datum: 22 juni 2020 

Onderwerp:  Beantwoording vervolgvragen collectieve zorgverzekering minima  Ons kenmerk: BDR/20/2476836 
 
 
 
Geachte heer Van der Net, 
 
Op 9 juni 2020 heeft u een aantal vragen gesteld ex artikel 39 van het Reglement van Orde voor de 
Drechtraad over de collectieve zorgverzekering minima (CZM). Hierbij ontvangt u ons antwoord. 
 
Vraag 1:  U stelt dat de netto te betalen premie voor de inwoner die de Gemeente Polis Compact 
heeft afgesloten €2,80 bedraagt. Dat de netto te betalen premie voor de inwoner die de Gemeente 
Polis Compleet heeft afgesloten €26,80 bedraagt en dat de netto te betalen premie voor de 
inwoner die de Gemeente Polis Compleet + €0,- EUR €26,20 bedraagt. U vraagt ons of uw 
berekening klopt. 
 
Antwoord: 
In uw veronderstelling gaat u er vanuit dat alle betalende deelnemers aan de collectieve zorgverzekering 
€104,- euro zorgtoeslag ontvangen. Deze veronderstelling is niet juist. De maximum zorgtoeslag van 
€104,- euro is voor alleenstaanden met een inkomen van minder dan €21.000,- per jaar. De collectieve 
zorgverzekering minima is voor inwoners en gezinnen met een inkomen tot 130% van het minimumloon. 
De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van zowel de gezinssituatie als het inkomen. Hierdoor is er 
niet één nettobedrag voor de gehele groep verzekerden te noemen. 
 
Vraag 2: U vraagt waarom de keuze is gemaakt om bij het pakket ,”Gemeente Polis Compleet + 
€0,- EUR”, een bedrag van €30,- bij te dragen, in vergelijking met de andere polissen (waarbij de 
vergoeding €15,- euro is)? 
 
Antwoord: 
De Gemeente Polis Compact en de Gemeente Polis Compleet worden gefinancierd vanuit het minima-
beleid. De Gemeente Polis Compleet + €0,- wordt gefinancierd vanuit de in 2015 gedecentraliseerde 
WTCG gelden, nu Maatwerkwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten.  
Dit zijn financiën vanuit het Rijk bedoeld ter ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten. 
Het Compleet + €0,- euro pakket is gericht op chronisch zieken of gehandicapten met hoge zorgkosten. 
De pakketten kennen een bij de doelgroep passende ruime dekking en zorgt ervoor dat er geen 
tussentijdse rekeningen komen, waardoor de zorg betaalbaar blijft. De keuze om een deel van dit budget 
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in te zetten op de CZM wordt ondersteund door de uitnuttingscijfers. 80% van de verzekerden met het 
Compleet + €0,- pakket blijken jaarlijks hun volledige eigen risico te gebruiken. Daarnaast verbruikt een 
kleine 10% meer dan €300,- euro van het eigen risico. Het andere deel van de WTCG-middelen 
gebruiken we in de bijzondere bijstand. 
 
Vraag 3 en 4: U vraagt ons of wij het u eens zijn "dat het vreemd is dat indien je het pakket neemt 
waar het eigen risico niet in is opgenomen, dat je dan netto meer betaalt dan dat iemand kiest 
voor het pakket waar in ook het eigen risico wordt afgedekt" (vraag 3) en of dit ook de reden is dat 
de meerderheid van de klanten kiest voor het meest uitgebreide pakket (vraag 4)? 
 
Antwoord:  
De nettobedragen zijn, zoals bij vraag 1 aangegeven, niet op deze manier te vergelijken. 
De vergelijkingen van zorgverzekeringspakketten vinden hier op inhoud plaats en de ondersteuning wordt 
geboden door lokale partners, door de sociale dienst en door de zorgverzekeraar. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van www.gezondverzekerd.nl. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om over-verzekerd te zijn. 
Tevens blijkt uit de eerder genoemde uitnuttingscijfers dat deze doelgroep ook niet over-verzekerd is, 
omdat zij ook dermate hoge zorgkosten hebben dat zij hun eigen risico volledig opgebruiken (dit is het 
geval bij ongeveer 80% van de verzekerden) of grotendeels, boven de €300,- euro opgebruiken (dit is het 
geval bij ongeveer 10% van de verzekerden). 
 
Vraag 5: U vraagt ons of uw berekeningen kloppen bij het voorstel tot invulling in de taakstelling. 
 
Antwoord: 
U stelt dat een verlaging van de premiebijdrage van 10% de bijdrage door de gemeente vermindert naar 
respectievelijk €13,50 en €27,- euro. Deze berekening is juist.  
U stelt dat, wanneer deze keuze gemaakt wordt, dit een bezuiniging oplevert van €305.668,-. Ook deze 
berekening is juist.  
U stelt dat indien de eigen bijdrage van de gemeente helemaal stopt, de klanten al volgt betalen: 
    Gemeente Polis Compact:   €2,60 + €15,- =   €17,80 (klopt niet = €17,60). 
    Gemeentepolis Compleet:   €26,80 + €15,- =  €41,80  
    Gemeentepolis Compleet + €0,-:  €26,20 + €30,- =  €56,20 
 
Evenals bij vraag 1 aangegeven, is de netto premie afhankelijk van de hoogte van de zorgtoeslag. De 
zorgtoeslag is afhankelijk van het inkomen en een eventuele toeslagpartner. Uw bedragen kloppen in het 
geval van een alleenstaande met een inkomen onder de €21.000,- euro op jaarbasis. De inwoners die via 
de CZM verzekerd zijn, zijn echter divers. Deelnemers kunnen een inkomen hebben tot 130% van het 
minimumloon en hebben verschillende gezinssituaties (alleenstaand, met een toeslagpartner of een gezin 
met meeverzekerde kinderen). 
 
Vraag 6: U vraagt ons of wij kunnen aangeven wat de bezuiniging in 2021 is indien de bijdrage van 
de gemeenten zou worden wegbezuinigd? 
 
Antwoord:  
Wij kunnen dit niet aangeven, omdat het aantal deelnemers aan de CZM voor 2021 nog niet bekend is. 
Overstappen van zorgverzekering gebeurt pas vanaf oktober tot aan het nieuwe jaar en het definitieve 
aantal deelnemers is hierdoor pas begin 2021 bekend. 
 
Wij hopen u hiermee te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
het Drechtstedenbestuur, 
 
 
 
 
drs. C.H.W.M. Post Mcm    mr. A.W. Kolff 
secretaris      voorzitter 
 
 


