Motie Onderzoek ziekekostenverzekering uitkeringsgerechtigden
De gemeenteraad van Venlo bijeen op 8 november 2019,
Constaterende dat
- De gemeente voor minima bij de VGZ een collectieve ziektekostenverzekering (Compact) en een
aanvullende verzekering met twee varianten (Compleet en Compleet+) heeft. De variant
Compleet+ dekt het eigen risico van de basisverzekering;
- De gemeente voor Compleet+ in 2018 een niet-wettelijke bijdrage verleend van 20 euro per
maand per deelnemer. In 2019 is deze bijdrage vanwege de groei van het aantal deelnemers met
2,50 verlaagd om binnen het budget van de bijzondere bijstand te blijven;
- De Adviesraad voor het Sociaal Domein het college onlangs heeft geadviseerd de bijdrage te
verhogen naar 35 euro vanwege toename van de zorgkosten, de loonontwikkeling en het niet
indexeren van de bijdrage). Dit advies is door het college niet overgenomen (zie RIB 2019-96). Dit
zou € 400.000,- extra kosten aan bijzondere bijstand door het overstappen van minima van
Compleet naar Compleet + (aanzuigende werking deelnemers aan de basisverzekering);
- De premie voor de ziektekostenverzekering de komende tijd omhoog gaat, omdat de collectieve
korting van “Europa” moet worden afgebouwd. De verzekeraars starten hiermee met ingang van
2020.
Overwegende dat
- Ongeveer 2800 minima gebruik maken van de aanvullende verzekering. Bijna 1800 minima nemen
het duurste pakket af. De premie van de duurste variant (Compleet +) voor minima aantrekkelijk is
door de bijdrage van de gemeente.
- Het verhogen van deze bijdrage voor minima nodig is en past in het armoede- en minimabeleid
van de gemeente;
- Er sprake is van onderuitputting van het armoedebudget in 2019 en dat er een voorstel ligt om dit
budget voor 2020-2023 te verlagen met meer dan 0,5 miljoen euro. Het verhogen van deze
bijdrage kan worden gedekt uit het armoedebudget, als deze bezuiniging van tafel gaat.
Verzoekt het college
1. Te onderzoeken of de huidige verzekering inclusief de aanvullende verzekering nog aantrekkelijk is
als de collectieve korting deels of geheel komt te vervallen en of er een aantrekkelijker en beter
alternatief kan worden aangeboden;
2. Uit te werken wat het kost als de huidige bijdrage voor de Compleet+ verzekering in 2020 wordt
verhoogd met respectievelijk 5 of 7,50 euro per maand per deelnemer in 2020 en 10 of 12,50 euro
in 2021.
3. Voor de Finrap 2020 met een raadsvoorstel te komen voor een gefaseerde verhoging van de
bijdrage in 2020 en 2021;
En gaat over tot de orde van de dag.

