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Nijverdal, 18 juli 2019. 

 

 

Aan:  

Het college van burgemeester en wethouders 

en de raadsleden van de gemeente Hellendoorn. 

 

 

 

Betreft: 

Advies WMO raad en het Cliëntenplatform inzake bezuinigingen op de collectieve zorgverzekering 

gemeente Hellendoorn. 

 

 

Geacht college en leden van de gemeenteraad. 

 

Allereerst hechten de WMO raad en het Cliëntenplatform eraan op te merken dat ze begrijpen dat er 

bezuinigd moet worden. Ook stellen zij het op prijs dat zij in zo’n vroeg stadium hun advies kunnen 

geven.  

Maar bezuinigingen in het sociale domein en zeker op de minima kunnen verstrekkende gevolgen 

hebben. Met name op de financiële huishouding en daarmee ook op de participatie van mensen met 

een minimaal inkomen in onze gemeente. 

Het recente rapport “Voorzieningenwijzer” laat zien dat een aanzienlijk deel van onze inwoners nu al in 

de financiële problemen verkeert. Verdere bezuinigingen zullen dit probleem alleen maar vergroten. 

Het bijgaand advies is samengesteld door zowel de WMO raad als het Cliëntenplatform, omdat het 

onderwerp voor beide relevant is. 

Een aantal leden van beide raden heeft de voorstellen/scenario’s van het college over een eventuele 

bezuiniging op de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering besproken met als uitgangspunt 
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de mogelijke financiële gevolgen voor de verzekerden en komt tot de volgende aanbevelingen. 

 

De WMO raad en het Cliëntenplatform verzoeken het college en de raad: 

 

A. Af te zien van het halveren van de gemeente bijdrage inzake de eigen risico. 

B. Geen onderscheid te maken tussen de doelgroep minima en chronisch zieken. 

C. Af te zien van een te rigoureuze verlaging van het inkomenspercentage. 

D. Opnieuw in onderhandeling te gaan met de ziektekostenverzekeraars over het goedkoper 

herverzekeren van het eigen risico. 

E. Te onderhandelen over een collectieve ziektekostenverzekering met een minder uitgebreide dekking 

(meer keuze in aanvullende pakketten) en dus een mindere premie en minder gemeentelijke bijdrage. 

 

Sub A: Door de halvering van de bijdrage in het eigen risico komt een substantieel aantal mensen in 

betalingsproblemen of zien af een collectieve polis met aanvullende dekking, met als mogelijk gevolg 

het vermijden van zorg en/of meer aanvragen voor bijzondere bijstand. 

Sub B: Het onderscheid in de verzekering van de minima en de chronisch zieken vindt in de dagelijkse 

praktijk al plaats. 

Chronisch zieken zullen doorgaans de meest uitgebreide verzekering afsluiten, omdat dit met de 

gemeentelijke bijdrage lonend is. 

De mensen met een minimaal inkomen en met een goede gezondheid zullen doorgaans kiezen om 

alleen de “goedkopere” basisverzekering af te sluiten. 

Sub C: De voorstellen van het college variëren van het terugbrengen van het inkomenspercentage van 

130% naar 100, 105, 110, 115 en 120% van het bijstandsniveau. 

Door een te grote verlaging van het percentage zou een onevenredig deel van het huidig aantal 

verzekerden gedupeerd worden. Zij moeten dan terugvallen op een reguliere ziektekostenverzekering 

waarvan, zonder de gemeentelijke bijdrage, de premie voor de aanvullende dekking te hoog wordt. 

Ook door dit voorstel zullen mensen zorg gaan mijden en zal de aanvraag van bijzondere bijstand 

toenemen. 

Sub E: Wellicht is het mogelijk om afspraken te maken met de huidige twee ziektekostenverzekeraars 

(Menzis en Salland verzekeringen) over een collectief basispakket met diverse aanvullende pakketten 

die in premie verschillen en waarbij de gemeente naar rato van de premie bijdraagt. 

 

DE WMO raad en het Cliëntenplatform zijn van mening dat het terugbrengen van het 

inkomenspercentage van de huidige 130% van het bijstandsniveau naar 120% verdedigbaar is. 

Door deze verlaging naar 120% wordt er een bijdrage geleverd aan de bezuinigingen en worden de 

“echte” minima en de chronisch zieken grotendeels ontzien. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dhr. Hans Manschot, voorzitter WMO raad. 

 

Dhr. Piet Hofman, voorzitter Cliëntenplatform. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 


