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Collectieve zorgvezekering voor minima 2020.

Voorstel

In te stemmen met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief over de ontwikkelingen ten
aanzien van de collectieve zorgverzekering voor minima vanaf 2020.

Inleiding

Voor mensen met een laag inkomen en hoge medische kosten biedt gemeente Weert al
enige jaren een uitgebreide en betaalbare collectieve zorgverzekering (gemeentepolis) aan
in samenwerking met zorgverzekeraars CZ en DSW.

Vanaf 2020 is door landelijke regelgeving bepaalt dat verzekeraars minder korting mogen
geven op de premie van een collectievezorgverzekering. Nu is dit maximaal 1Oo/o en vânaf
1 januari 2020 is dit maximaal 5olo.

Aanbieder van de gemeentepolis CZ heeft in juní 2019 aangegeven om met ingang van 1
januari 2020 géén korting meer te geven op de basisverzekering van de gemeentepolis
terwijl ze voorheen een kofting gaven van 7o/o. Dit heeft financiële gevolgen voor de
minima met een gemeentepolis. Tij gaan hierdoor fors meer premie betalen.

Gemeente Weert heeft, net als 66 andere gemeenten met een gemeentepolis, hiertegen
formeel protest aangetekend. Er zal op 21 oktober 2019 een overleg plaatsvinden met de
directie van CZ.

DSW kent géén korting op de basisverzekering maar heeft wel een lagere premie dan CZ

Beoogd effect/doel
Het informeren over de ontwikkelingen van de collectieve zorgverzekering voor minima
vanaf 2020.
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Argumenten
Niet van toepassing

Kanttekeningen en risico's
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
De raad zal worden geïnformeerd over de verdere ontwikkelingen van de collectieve
zorgverzekering voor minima in 2020.

Commu nicatie/ partici patie
Via bijgevoegde raadsinformatiebrief de gemeenteraad informeren

Overleg gevoerd met

Intern:
-Nancy Peeters, afdelin gshoofd WIZ
-Kees Joosten, directeur
-Sander Linssen, beleidsmedewerker Inkomen/kwaliteitsmedewerker

Extern:
-Martijn Pepping, BS&F (adviesbureau)

Bijlagen:
Concept Raadsinformatiebrief 'col lectieve zorgve zekeri n g voor m in ima'
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