Aan de
Leden van het College van Burgemeester en Wethouders,
de Leden van de gemeenteraad van Winterswijk en het
Dagelijks bestuur van de SDOA

Datum:
Betreft:

Geesteren, 20 oktober 2020
collectieve zorgverzekering gemeente Winterswijk

Geacht College van B&W
Geachte Leden van de gemeenteraad
Geacht Dagelijks Bestuur SDOA

In vervolg op onze brief d.d. 8 oktober 2020 betreffende bovengenoemd onderwerp:
Op 30-09-’20 heeft de cliëntenraad ontstemd kennis genomen van het voorgenomen besluit van het
College van B&W van Winterswijk om per 1-1-’21 de inkomensgrens, om in aanmerking te komen
voor de collectieve ziektekostenverzekering, terug te brengen van 130% naar 110% en deze
zorgverzekering per 1-1-’22 geheel af te schaffen.
Verrast en overvallen voelt de CR zich door dit voornemen.
Op geen enkele wijze is de Cliëntenraad Participatiewet SDOA (CR) hierover geconsulteerd, dan wel
om advies gevraagd. Wij vinden dit een ernstige niet-nakoming van de wettelijke regels volgens de
Participatiewet en de lokale verordening betreffende de cliëntenparticipatie.
De CR is van mening dat dit voornemen de belangen van mensen met een laag inkomen ernstig
schaadt en verzet zich er dan ook met kracht tegen. De meest kwetsbaren onder ons worden van
deze bezuiniging de dupe, zonder dat vaststaat hoe een alternatief vorm wordt gegeven.
Het College van B&W Winterswijk geeft aan in 2021 te onderzoeken welk alternatief men kan bieden.
De CR vindt het een onbegrijpelijke en omgekeerde gang van zaken om de bestaande, voor velen
goed lopende regelingen aan de kant te zetten, alvorens er sprake is van enig alternatief.
Het is beter, voordat bestaande regelingen overboord worden gegooid, de voornemens met
argumenten en voorbeelden uit de praktijk te onderbouwen. Argumenten waaruit blijkt dat er
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voldoende goede alternatieven bestaan, zodat minima en/of chronisch zieken er niet op achteruit
gaan.
De CR is dan ook fel gekant tegen deze voornemens en adviseert het College van B&W zich te
beraden op dit voornemen en verzoekt de gemeenteraadsleden zich te verzetten dan wel zo mogelijk
een tegenstem uit te brengen tegen bedoelde ingrijpende beleidswijzigingen, zoals die in de
gemeentelijke begroting zijn opgenomen. Het Dagelijks Bestuur van de SDOA wordt verzocht dit
advies en verzoek te ondersteunen.
Hoogachtend,
Namens de cliëntenraad Participatiewet SDOA

A.G.M. Olthof
voorzitter

