
 

 

 

 

 

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 38 RvO aan het college van burgemeester en wethouders 

van de Gemeente Emmen. 

Betreft: Collectieve zorgverzekering 

 

Emmen, 3 oktober 2017 

 

Geacht college, 

Veel mensen maken gebruik van de collectieve zorgverzekering die via de gemeente wordt 

aangeboden aan de minima in onze gemeente. Het college heeft, met het vooruitzicht van het 

stoppen van het aanbod van een collectieve zorgverzekering door Zilveren Kruis, besloten dat niet 

langer een collectieve verzekering wordt aangeboden. 

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de fractie van de Partij van de Arbeid vragen gesteld over 

dit onderwerp. Toen heb ik namens mijn fractie eveneens aanvullende vragen aangekondigd. Deze 

treft u hierbij aan. 

We hebben kunnen lezen dat er vanuit de bijzondere bijstand zorgkosten worden vergoed. 

1. Waarom heeft het college ervoor gekozen extra zorgkosten uit de bijzondere bijstand te 

vergoeden?  

2. Eerder heeft het college in een brief aangegeven dat het vergoeden van de aanvullende 

verzekering een mogelijke optie kan zijn. Kan het college aangeven waarom hiervoor niet is 

gekozen in de nieuwe opzet?  

3. Heeft het college ook nog andere mogelijkheden verkend met betrekking tot een collectieve 

verzekering of een andere wijze van tegemoetkoming van zorgkosten? Zo ja welke en 

waarom is daar niet voor gekozen? 

4. Welke zorgkosten worden uit de bijzondere bijstand vergoedt en vindt er vanaf 2018 

uitbreiding plaats van het vergoedingenpakket van de bijzondere bijstand? 

4.a. Zo ja, hoe ziet deze uitbreiding er dan uit? 



5. Is het college met de PvdA van mening dat zo snel mogelijk duidelijk moet zijn welke 

zorgkosten uit de bijzondere bijstand kunnen worden vergoed. Zodat bij de keus van een 

nieuw zorgverzekeringspakket deze informatie daarbij betrokken kan worden. 

5.a. Zo ja,  op welke manier gaat het college dit communiceren naar de inwoners? 

De minima worden tot eind van dit jaar deels gecompenseerd omdat er ruime vergoedingen werden 

opgenomen in het collectief. De kosten voor de gemeente zijn jaarlijks €.120.000,= waarbij er de 

afgelopen 2 jaar dit bedrag ruim is verdubbeld in verband met de reductie op de 

kortingspercentages. 

6. Hoe gaat het financieel perspectief er in dit kader  vanaf 2018 uit zien?  

7. Hoe verhoudt zich het wegvallen van de collectieve zorgverzekering tot het uitgangspunt dat 

het minimabeleid onverkort wordt voortgezet? 

8. Is een tegemoetkoming in de directe kosten van een zorgverzekering niet 

uitvoeringstechnisch veel eenvoudiger en doelmatiger dan de wijze waarop nu via de 

bijzondere bijstand zorgkosten worden vergoed? 

 

In afwachting van uw antwoord. 

Met vriendelijke groet,  
namens de fractie van de PvdA 
 

 

A.G. Louwes-Linnemann 

 


