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Nota van antwoord
Vraag en antwoord
De ChristenUnie heeft vernomen dat enkele zorgverzekeraars, waaronder Zilveren Kruis, heeft
besloten om in een aantal regio's te stoppen met het aanbieden van collectieve zorgverzekeringen. Dit
betekent dat contracten met de betreffende gemeenten de komende tijd ontbonden gaan worden. Dit
heeft consequenties voor de groep kwetsbare mensen die via een dergelijke polis verzekerd is. De
gemeente Steenwijkerland heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve verzekering
afgesloten bij Zilveren Kruis. De ChristenUnie heeft daarover onderstaande vragen gesteld:
1. Stopt Zilveren Kruis ook in onze regio met het aanbieden van de minimapolis en is zij
voornemens het contract met de gemeente Steenwijkerland op te zeggen?
De IGSD sluit als uitvoerder van ons minimabeleid eens per twee jaar een overeenkomst af met
Zilveren Kruis. Deze overeenkomsten worden op regionaal niveau afgestemd tussen Zilveren Kruis en
regiogemeenten. Jaarlijks kunnen hier aanpassingen op gedaan worden als hier tussen partijen
overeenstemming over is. Op dit moment heeft de IGSD geen signalen door gekregen dat het Zilveren
Kruis voornemens is het contract op te zeggen.
2. Hoeveel inwoners maken gebruik van de collectieve verzekering?
In augustus 2018 nemen 371 inwoners deel aan de collectieve zorgverzekering.
3. Is het college op de hoogte van het onderzoek van de VNG naar 'de waarde van het
instrument minimapolis' en de daarbij aangeleverde aanbevelingen van de VNG?
Het college heeft daar kennis van genomen.
4. U werkt al samen met het Zilveren Kruis als het gaat om schuldenpreventie. Op welke
terreinen werkt u nog meer samen? Bijvoorbeeld op het terrein van
gezondheidsbevordering of preventie?
Op gebied van schuldenpreventie heeft de IGSD al een uitwisseling met het Zilveren Kruis voor wat
betreft de achterstanden in premiebetaling van de deelnemers aan deze collectieve minimapolis. De
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IGSD neemt contact op met deze mensen om te kijken of hier verdere hulp bij schulden gewenst is.
Binnen de herijking van ons armoede- en minimabeleid willen wij dit verder intensiveren.
In regionaal verband (Regio IJssel-Vecht) werken we al een aantal jaren samen met Zilveren Kruis.
Vanuit het convenant "Actief samenwerken aan integrale zorg en ondersteuning dichtbij", wordt op
basis van de werkagenda 2018/2019 op onderstaande speerpunten ingezet:
 Het bevorderen van samenspel tussen betrokken professionals en het realiseren van een
soepelere overgang tussen de stelsels WMO, Wet Langdurige Zorg (Wlz) en
Zorgverzekeringswet (waaronder Zorgval).
 Preventie en Vroegsignalering.
 Integrale samenwerking in de wijk: gezamenlijk inrichten van een sluitende keten van
ondersteuning en zorg voor kwetsbare en zorgafhankelijke inwoners, resultaatgerichte
uitvoering aan de regionale zorgalliantie en concrete samenwerking met het zorgkantoor.
 Ondersteuning en zorg voor inwoners met ernstige psychiatrische problematiek: Het
realiseren van een sluitende GGZ-keten in de regio IJssel-Vecht.
Naast de strategische speerpunten zijn er verschillende onderwerpen die ook relevant zijn en op één
of meerdere momenten aan de orde kunnen komen:
1. Kennisuitwisseling over inkoopmethodieken, wet- en regelgeving en succesvolle projecten uit
andere regio's
2. Toekomstige infrastructuur verblijfscapaciteit ouderenzorg/Wlz
3. Uitwisseling van data populatie, zorggebruik en voorzieningengebruik in de vorm van
regioanalyse en daarmee samenhangend de inrichting van de regionale zorginfrastructiuur in
de toekomst.
5. Het rapport van de VNG pleit voor een verbreding van de polis en geeft daarbij een
aantal accenten. Bent u voornemens in te zetten op een dergelijke verbreding? Zo ja, op
welke wijze of op welke termijn gaat u dit onderzoeken?
Bij de uitwerking van de nota Herijking armoede- en minimabeleid 2019-2022 zullen wij dit punt ook
meenemen. Hierbij zal ook gekeken worden welke onderdelen we zelf willen regelen als gemeente
(bijvoorbeeld de vergoeding van het verplicht eigen risico van de zorgverzekering) en wat de
collectieve zorgverzekering nog voor mogelijkheden biedt.
Vervolg

Bijlagen
1. Schriftelijke vragen CU -Collectieve zorgverzekering minima
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Schriftelijke vragen aan het college conform artikel 39 van het Reglement van Orde
Datum:
Onderwerp:

24 augustus 2018
Collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot zorg. Een collectieve
zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen kan daaraan bijdragen.
De gemeente Steenwijkerland heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve
zorgverzekering afgesloten bij Zilveren Kruis.
We hebben vernomen dat enkele zorgverzekeraars, waaronder Zilveren Kruis, heeft besloten om in
een aantal regio’s te stoppen met het aanbieden van deze collectieve verzekeringen. Dit betekent
dat contracten met de betreffende gemeenten de komende tijd ontbonden gaan worden. Dit heeft
consequenties voor de groep kwetsbare mensen die via een dergelijke polis verzekerd is. Omdat dit
in diverse gemeenten speelt, hebben wij een aantal vragen.
1. Stopt Zilveren Kruis ook in onze regio met het aanbieden van de minimapolis en is zij
voornemens het contract met de gemeente Steenwijkerland op te zeggen?
Zo ja: Kunt u ons in dat geval nader informeren over de stappen die u tot de datum van opzegging
onderneemt als het gaat om:
• Een mogelijke nieuwe aanbieder;
• De overgangssituatie;
• De wijze van communicatie richting inwoners.
Zo nee: Heeft Zilveren Kruis plannen om dit op termijn wel te doen? Bent u hierover in gesprek met
Zilveren Kruis?
Naast bovenstaande vragen over de voortzetting van het contract met Zilveren Kruis is dit ook
aanleiding om een aantal aanvullende vragen te stellen over deze collectieve zorgverzekering.
Overige vragen
2. Hoeveel inwoners maken gebruik van de collectieve zorgverzekering?
3. Is het college op de hoogte van het onderzoek van de VNG naar ‘de waarde van het
instrument minimapolis’ en de daarbij aangeleverde aanbevelingen van de VNG?
4. U werkt al samen met Zilver Kruis als het gaat om schuldenpreventie (signalering bij
betalingsachterstanden). Op welke terreinen werkt u nog meer samen? B.v. op het
terrein van gezondheidsbevordering of preventie?
5. Het rapport van de VNG pleit voor een verbreding van de polis en geeft daarbij een
aantal accenten. Bent u voornemens in te zetten op dergelijke verbreding? Zo ja, op
welke wijze of op welke termijn gaat u dit onderzoeken?
Jantina Drijfhout
Fractievoorzitter ChristenUnie Steenwijkerland
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