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1. Inleiding
Sinds 2015 heeft de gemeente Barneveld een overeenkomst met zorgverzekeraar Menzis voor het uitvoeren
van de collectieve zorgverzekering voor minima. Menzis zegt deze overeenkomst op per 1 januari 2019. In
bijgevoegde memo wordt de gemeenteraad geïnformeerd over dit besluit van Menzis.

2. Bijlage
1. Memo collectieve zorgverzekering voor minima.

gemeente

\ Barneveld

Memo

Datum:
25 juli 2018
Onderwerp:
Ter attentie van:
Afzender:

Collectieve zorgverzekering voor minima
Gemeenteraad
College van burgemeester en wethouders
Collectieve Zorgverzekering voor Minima
De gemeente Barneveld biedt al jaren een collectieve zorgverzekering voor
minima (CZM) aan voor inwoners met een laag inkomen. Via deze zorgverzekering
zijn minima goed aanvullend verzekerd voor zorgkosten tegen een voordelige prijs.
Ook is in de verzekering een flink aantal vergoedingen opgenomen waar mensen
met een chronische ziekte of handicap veel gebruik van maken. Daarnaast bestaat
de mogelijkheid tot het verzekeren van het eigen risico.
Tot 2015 was deze verzekering ondergebracht bij Agis. In 2015 hield het label Agis
op te bestaan. Vooruitlopend hierop zijn ongeveer 30 gemeenten gezamenlijk een
marktverkenning gestart. Hierbij is zorgverzekeraar Menzis als partij uit de bus
gekomen. Het huidige contract met Menzis loopt tot 1 januari 2019. Zowel de
gemeente Barneveld als Menzis hebben eerder de intentie uitgesproken ook de
komende jaren een CZM aan te bieden in de gemeente Barneveld. Wij zagen een
toekomstige samenwerking met Menzis dan ook met vertrouwen tegemoet. Deze
zomer zou hiervoor een nieuwe overeenkomst worden getekend met een looptijd
van maximaal drie jaar.
Beëindigen overeenkomst Menzis
Menzis heeft echter laten weten de overeenkomst met de gemeente Barneveld op
te zeggen per 1 januari 2019. Dit geldt voor ongeveer 30 gemeenten. Als reden
voor de opzegging noemt Menzis dat zij de samenwerking in de kernregio's wil
intensiveren. Menzis constateert de door hen gewenste maatschappelijke rol
binnen onze regio onvoldoende waar te kunnen maken. Dit wijt de verzekeraar
o.a. aan een minimaal aantal verzekerden en het ontbreken van een Zorgkantoor.
Wij betreuren dit onverwachte besluit van Menzis zeer. Vorig jaar bleek uit een
door de gemeente uitgevoerde enquête onder de doelgroep dat verzekerden
uiterst tevreden zijn over de huidige CZM. Ruim 930 inwoners maken momenteel
gebruik van de gemeentepolis.

Overgangsperiode
Menzis heeft de gemeente Barneveld een overgangsperiode geboden. De
overeenkomst wordt voor één jaar voortgezet onder dezelfde voorwaarden die nu
gelden. Dit betekent dat er tot 1 januari 2020 voor verzekerden niets verandert.
Deze overgangsperiode achten wij noodzakelijk om op zorgvuldige wijze tot een
passend alternatief voor de doelgroep te komen. De verschillende mogelijkheden
om deze regeling vorm te geven worden onderzocht. Hier is BS&F, een organisatie
die gemeenten adviseert over de gemeentepolis en optreedt als intermediair
tussen gemeenten en zorgverzekeraars, actief bij betrokken. Vorig jaar is bij een
enquête onder verzekerden door de gemeente uitgevraagd wat de doelgroep
belangrijk vindt bij een gemeentepolis en welke vergoedingen hierbij gewenst zijn.
Ook deze input wordt meegenomen bij het komen tot een alternatief.
Communicatie
Tot 1 januari 2020 verandert er niets voor deelnemers aan de CZM. Menzis heeft
toegezegd dat de voorwaarden en vergoedingen gelijk zullen blijven. Wij streven
er naar halverwege 2019 duidelijk te hebben welk alternatief de doelgroep
geboden zal worden. We zullen de raad hier over informeren.
Tijdens de reguliere campagneperiode worden verzekerden op de hoogte
gebracht van het besluitvan Menzis. Deze campagne start dit najaar. In december
worden evenals voorgaande jaren inloopspreekuren georganiseerd op het
gemeentehuis. Hier kunnen inwoners terecht met vragen over of assistentie bij
het afsluiten van een (ander) pakket. In de tussentijd kunnen verzekerden met
vragen terecht bij het servicepunt Sociale Ondersteuning op het gemeentehuis of
via 14 0342.

