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Onderwerp : Collectieve Zorgverzekering (gemeentepolis)

Geachte leden van de Cliëntenraad Participatiewet,
Gisteren hebben wij als college van burgemeester en wethouders de Programmabegroting 2021-2024
vastgesteld zoals we die gaan voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal begin
november de begroting vaststellen.
Omdat in die begroting een wijziging van de collectieve zorgverzekering is opgenomen, een onderwerp
dat betrekking heeft op ons minimabeleid, brengen wij u hiervan met deze brief op de hoogte.
In de begroting is met betrekking tot de collectieve zorgverzekering het volgende opgenomen:
- de inkomensgrens voor de collectieve ziektekostenverzekering wordt met ingang van 1 januari 2021
verlaagd van 130% van het bijstandsniveau naar 110%. Dit levert een besparing van € 30.000 op. We
ondersteunen de inwoners die niet meer in aanmerking komen voor de collectieve verzekering met het
vinden van een passende zorgverzekering;
- de collectieve ziektekostenregeling wordt met ingang van 1 januari 2022 afgeschaft. Het afschaffen
levert een structurele besparing van € 101.000 op.
We onderzoeken in 2021 welk alternatief we mensen kunnen bieden. Bijvoorbeeld een speciale
poliswijzer, die de verzekerde een goedkope polis op maat moet bieden.
Wethouder Elvira Schepers-Janssen, lid van het algemeen bestuur van SDOA, is graag bereid
bovenstaande mondeling toe te lichten tijdens uw vergadering op 8 oktober a.s. Wij horen graag of u
dit op prijs stelt. U kunt dit laten weten door een mail te sturen aan onze beleidsmedewerker Bernadet
klein Gunnewiek via bgunnewiek@winterswijk.nl
Wij wijzen u op de mogelijkheid van inspreken via Zoom tijdens de Algemene commissievergadering
op 14 oktober ’s avonds. Als u daar gebruik van wilt maken, moet u zich vóór dinsdag 13 oktober
12.00 uur aanmelden via griffie@winterswijk.nl of 0543-543120.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Het College van burgemeester en wethouders van Winterswijk,

de secretaris,

de burgemeester,

G.W. Goedmakers

B.J.J. Bengevoord

Vermeld bij contact en correspondentie het zaaknummer. Wij kunnen u dan sneller van dienst zijn.
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