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Ondenrerp: Artikel35 vragen over collectieve zorgverzekering

Geachte heer Tolu,
U heeft de volgende vraag c.q. vragen ex artikel 35 Reglement van Orde op 12 december
2017 met betrekking tot de collectieve zorgverzekering aan het college van burgemeester en
wethouders gesteld:

Vraag

1:

Wat zijn de redenen dat onze inwoners meer premie moeten betalen dan de inwoners van
gemeente Etten-Leur voor gelijke diensten van het Werkplein?
Antwoord vraag 1:
Wij besloten in september van 2016 om in te stemmen met een structurele wijziging van de
compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten met ingang van 01-01-2017. Dit door
de collectieve zorgverzekering voor minima structureel aan te passen door de premie
Gemeente Extra te verhogen van € 12,00 naar € 17,00 en de Gemeenten Extra Uitgebreid
van € 13,00 naar € 42,50. De compensatie van het eigen risico wordt verrekend door de
hoogte van de premies.
Alle gemeenten binnen de samenwerking van Werkplein Hart van West-Brabant zetten in op
een collectieve ziektekostenverzekering waarbij de gemeenten een deel van de premie
betalen. Alle gemeenten gaven hier vanaf 2015 uitvoering aan; wel bleek dat er sprake was
van grote diversiteit in de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Met de zes samenwerkende
gemeenten trachtten wij om uniformiteit te krijgen in de hoogte van de bij te dragen premies.
Hierbij is ook de afweging gemaakt dat de premies recht moeten doen aan hetgeen wordt
geboden qua dekking voor de doelgroep chronisch zieken met een laag inkomen. Vijf
gemeenten konden dezelfde bedragen overeenkomen. Etten-Leur was en is hierin een
uitzondering. De gemeente Etten-Leur had al een aanzienlijk hoge bijdrage en koos er voor
deze niet naar beneden bij te stellen. De andere vijf gemeenten (Halderberge, Zundert,
Ruchpen en Roosendaal en Moerdijk) kozen er voor om met de vastgestelde, zeer
schappelijke premies te hanteren.

Vraag2:
ls het college bereid om de premies van de collectieve zorgverzekering voor onze inwoners
gelijk te trekken met de premies van de inwoners van gemeente Etten-Leur.
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Antwoord vraag2:
Gezien de hoogte van de huidige premies en de uniformiteit met de eerdergenoemde
gemeenten zijn wij dit niet van plan.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
de
de burgemeester,

.4.M. van Bavel

.M. Klijs

