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Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw advies en het leveren van een kritische blik op onze
notitie die de evaluatie van de Collectieve Zorgverzekering voor Minima
betreft.
Allereerst willen wij benadrukken dat één van de belangrijkste conclusies uit
het evalueren van de CZM is, dat de inwoners teveel geld kwijt zijn aan zorg
wanneer men gebruik maakt van de CZM. Het is niet meer een passend
product voor inwoners met een laag inkomen en een hoge zorgvraag. Daarom
zullen wij het contract met Menzis betreffende de CZM opzeggen per 2023.
Wij gaan daarbij de inwoner individueel helpen om de beste keuze te maken
in het kiezen van de zorgverzekering.

We begrijpen dat de ASDG zich zorgen maakt over de gevolgen voor de
inwoners. Wij denken dat met de genomen maatregelen de risico’s worden
geminimaliseerd voor de inwoners. We zeggen hierbij toe dat wij meerjarig
een evaluatie zullen uitvoeren over de gevolgen van het stoppen van de CZM
en zullen u hierover informeren.
Onderhandeling over het pakket
Uw aanname klopt dat de dominante zorgverzekeraar in de regio vaak een
samenwerking heeft met de betreffende gemeente. Zorgverzekeraars zijn
ontstaan uit fusies van verschillende regionale ziekenfondsen. Hierdoor heb je
zogenaamde dominante zorgverzekeraars in de regio. Voor de provincie
Groningen is dat Menzis. Het kost enkele jaren voordat er een nieuw
gunstiger pakket ontwikkeld kan worden voor de inwoners van de gemeente
Groningen. Mocht er een goed alternatief zijn dan zullen wij opnieuw
overwegen een dergelijk pakket aan te bieden aan de inwoners.
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Compensatie
Hoewel dit niet de reden is, zorgt het stoppen met de regeling ook voor een
vrijval van uitgaven. Deze middelen willen we benutten om de gevolgen voor
de inwoners op te vangen.

Voorlichting en advies
Wij willen inzetten op een vergelijkingstool waarbij wft' geschoolde
consulenten die ervaring hebben bij het ondersteunen en adviseren van een
passende zorgverzekering inwoners gaan helpen. Deze consulenten hebben
dit bijvoorbeeld ook gedaan voor andere gemeenten zoals de gemeente
Zwolle, toen daar de CZM stopte. Daarvoor zal een deel van de vrijgekomen
middelen worden ingezet. Het kiezen van een nieuwe zorgverzekering wordt
gedaan met behulp van spreekuren en gesprekken aan huis.
Vangnet medische zorgkosten
Om mogelijke financiële problemen als gevolg van het stoppen van de CZM
op te vangen zullen we een vangnet organiseren. Zo zal er meer budget voor
meerkostenregeling en de bijzondere bijstand gereserveerd worden, om
mensen die door zorgkosten in financiële problemen komen of dreigt te
geraken te ondersteunen.

Transitiejaar
Mogelijk doen er zich in de transitie nog situaties voor (bijvoorbeeld met
deelnemers) waardoor we onvoorziene kosten maken. Hiervoor wordt voor
het transitiejaar een bedrage gereserveerd.

Plan gericht op de doelgroep
We gaan een plan van aanpak opstellen om de vrijgekomen middelen te
besteden aan de doelgroep. Daarin gaan we inzetten op
gezondheidsbevordering, mentale weerbaarheid en armoedebestrijding.
Graag nodigen wij u uit om over bovenstaande met ons mee te denken, zodat
we de inwoners zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk gaan
ondersteunen.
Overige opmerkingen
• In 2020 zijn er 17,2 duizend huishoudens met een inkomen tot
I 10% van de bijstandsnorm. De betalende verzekerden van de
CZM zijn personen. Een vergelijking trekken op huishoudens en
individuen is niet zuiver.
• In de vergelijkingstool zullen we een aantal voorwaarden
opnemen, denk bijvoorbeeld aan lokale/regionale dekking en een
maximale eigen bijdrage van € 385,-. Ook zal men adviseren om
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eerder een grotere dekking te hebben dan een kleinere. Waarmee
de kans op onderverzekeren minder groot wordt.
We bieden de inwoners de mogelijkheid om de poliskosten in te
houden op de uitkering. Dit is en zal altijd een keuze blijven van
de inwoner.

Wij hebben u gevraagd aanvullende casussen aan te leveren voor de
vergelijkingen zoals beschreven in bijlage 2 van de notitie. U heeft daarvoor
bedankt, gezien de informatie dat de casussen zijn aangeleverd door een
medewerker die de doelgroep goed kent.

We begrijpen dat de ASDG zich zorgen maakt over de gevolgen van de
inwoners. Wij denken dat met de genomen maatregelen de risico’s worden
geminimaliseerd voor de inwoners.
Wij vertrouwen erop dat wij u voldoende financieel en inhoudelijk hebben
geïnformeerd over de punten waarover u uw zorgen heeft geuit.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
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burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

