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Collectieve zorgverzekering voor minima 2020

Voorstel

In te stemmen met de raadsinformatiebrief over de collectieve zorgverzekering minima
vanaf 2020.

Inleiding
Begin oktober 2OL9 is de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief
geinformeerd over de wijzigingen van de korting op de premie van de gemeentepolis voor
mensen met een laag inkomen. Deze wijziging houdt in dat met ingang van 1januari2020
CZ géén korting (was 7o/o) meer geeft op de basisverzekering van de gemeentepolis.
In bijgevoegde brief wordt meer informatie verstrekt over de gevolgen en de genomen
maatregelen om ínwoners ondersteuning te bieden bij het vinden van een betaalbare,
goede en passende zorgveruekering. In de brief komen de volgende zaken aan de orde:

. Een overzicht/vergelijk van de premies 2Ot9 en 2O2O

. De verhoging van de zorgtoeslag met ingang van 1 januari 2O2O
¡ Het bieden van een overstapservice, informatie en advies
. Het overleg met CZ over de gemeentepolis met een afvaardiging van gemeenten.

Beoogd effect/doel
Het informeren over de ontwikkelingen van de collectieve zorgverzekering voor minima.

Argumenten
Niet van toepassing

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing
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Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
De raad zal worden geinformeerd over verdere ontwikkelingen op het gebied van de
collectieve zorgverzekering voor minima vanaf 2020 en verder.

Gom municatie/ participatie
Via bijgevoegde raadsinformatiebrief de gemeenteraad informeren

Overleg gevoerd met
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Nancy Peeters, afdelingshoofd WIZ
Sander Linssen, kwaliteitsmedewerker
Linda Vriens, WMO beleidsadviseur
Dinie Louwers, business controller sociaal domein

Extern:
Niet van toepassing.
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