Aan de
Leden van het College van Burgemeester en Wethouders
en de
Leden van de gemeenteraad van Winterswijk
Datum:
Betreft:

Geesteren, 8 oktober 2020
collectieve zorgverzekering

Geacht College,
Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:
Onze cliëntenraad ontving begin oktober een brief van het College betreffende een aantal
voorgenomen besluiten omtrent de collectieve zorgverzekering. Deze brief werd tijdens de
cliëntenraadsvergadering van 8 oktober 2020 toegelicht door wethouder Schepers.
De brief en de toelichting verraste ons in hoge mate. In de eerste plaats de ernstige consequenties
voor ongeveer 300 minima in Winterswijk. In de tweede plaats het feit dat de cliëntenraad niet van
te voren is geconsulteerd en om een advies is gevraagd. Naar onze mening betreft het hier een
belangrijke wijziging van beleid, zoals het willen verlagen van de inkomensgrens van 130% naar
110%.
Tijdens het overleg kon mevrouw Schepers ons niet overtuigen van de noodzaak om deze
maatregelen uit te voeren. Haar stelling dat de cliënten er zelf ‘beter van zouden worden’ kon zij niet
met heldere gegevens onderbouwen. Er werd verwezen naar positieve resultaten, onder andere in
de gemeente Bronckhorst. Bij navraag bleek echter dat dergelijke regeling in Bronckhorst nog niet in
uitvoering was. Kortom, het is niet duidelijk of minima voordelen hebben.
Daarnaast heeft de cliëntenraad het beeld dat er onvoldoende is nagedacht over de gevolgen van
deze maatregel. Een grote mate van inkomensachteruitgang, een groter beslag op het budget voor
bijzondere bijstand, invoerproblemen zoals het overstappen naar een andere zorgverzekering.
Denk hierbij aan het voor vele mensen het onoverzichtelijke beeld van de vele aanbieders, maar ook
de toepassing van de acceptatieplicht van de verzekeraar. Immers deze plicht geldt alleen voor de
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basisverzekering en voor niet de aanvullende verzekeringen. Mensen met chronische ziekten worden
voor de aanvullende verzekering geweigerd.
In verband met bovenstaande zal de cliëntenraad op korte termijn u een ongevraagd advies doen
toekomen.
Ook zal een vertegenwoordiging van de cliëntenraad op de Algemene commissievergadering van
14 oktober 2020 gaan inspreken.

Hoogachtend,
Namens de cliëntenraad Participatiewet SDOA

A.G.M. Olthof

