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Motie collectieve zorgverzekering

Geachte leden van de raad,
Tijdens uw vergadering van 7 november 2016 heeft u een motie ten aanzien van de 'Collectieve
zorgverzekering' aangenomen waarin u ons college vraagt:
• om bij het onderhandelen over de collectieve verzekering nadrukkelijk aandacht te besteden aan:
Het voorkomen van zorgmijden als gevolg van het eigen risico;
Betere voorwaarden;
Verlaging van de premie;
Het verbreden van de doelgroep.

Contract

2017

Per 2015 heeft Zilveren Kruis Achmea (ZKA) drastische wijzigingen doorgevoerd die van invloed waren
op het contract voor 2016. De belangrijkste wijziging is dat de kortingspercentages sterk zijn
gereduceerd. Voor 2016 zijn destijds de volgende keuzes gemaakt:
• de overeenkomst met ZKA is voor een jaar afgesloten, waarbij 2016 als overgangsjaar zou gelden;
• de doorgevoerde kortingswijzigingen zijn gecompenseerd met een gemeentelijke bijdrage, zodat
inwoners geen financieel nadeelondervinden;
• de doorgevoerde wijzigingen door ZKA zijn een extra aanleiding om in een brede heroverweging
de collectieve zorgverzekering te onderzoeken. In het armoedebeleidsplan 2014-2018 is tevens
opgenomen dat in hetjaar 2015/2016 de afweging moet worden gemaakt om de collectieve
zorgverzekering aan te passen;
• het in den lande ontwikkelde concept van adviesbureau Salutem is genoemd als optie om mee te
nemen in de doorontwikkeling van de collectieve zorgverzekering.
In de afgelopen periode is het gemeentezorgpakket onderzocht dat door adviesbureau Salutem in
ontwikkeling is. Dit concept lijkt niet haalbaar. Er is tot nu toe te weinig draagvlak vanuit gemeenten en
de zorgverzekeraars om het concept operationeel te maken.
Om het mogelijk te maken een kwalitatief en zorgvuldig onderzoek te kunnen doen naar een eventuele
nieuwe invulling van de collectieve zorgverzekering, hebben we ervoor gekozen om het huidige contract
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te verlengen in 2017. Dit betekent dat de klant kan kiezen tussen twee pakketten. Hierbij zijn de
gereduceerde kortingen wederom volledig gecompenseerd, met een verlaging van de premie tot gevolg.
Hierdoor wordt financieel nadeel voor de klant voorkomen. Aangezien het contract voor 2017
stilzwijgend is verlengd onder dezelfde voorwaarden als 2016 hebben er geen onderhandelingen
plaatsgevonden met Zilveren Kruis Achmea. Dit betekent dat er geen wijzigingen in het contract voor
2017 zijn ten opzichte van ditjaar (afgezien van de wijzigingen in de zorgverzekeringswet).
Brede heroverweging 2018
Gezien de complexiteit van de materie is tijd nodig om tot een kwalitatief goede en zorgvuldige
heroverweging te komen. In 2016 zijn hierin al de eerste stappen gezet. We willen hetjaar 2017 als
overgangsjaar benutten om keuzes te maken en deze uit te werken. Dit zorgt er mede voor dat het
eventuele nieuwe beleid zorgvuldig kan worden geïmplementeerd. In het overgangsjaar 2017 zal in een
brede heroverweging worden gekeken naar andere mogelijkheden om Emmense minima tegemoet te
komen in de zorgkosten. Hierbij zullen ook de aangedragen punten vanuit de raad worden meegenomen,
teweten:
Het voorkomen van zorgmijden als gevolg van het eigen risico;
Betere voorwaarden;
Verlaging van de premie;
Het verbreden van de doelgroep.
Hierbij is het interessant om naar dwarsverbanden te zoeken tussen WMO en Sociale Zaken, aangezien
er overlap kan bestaan in de doelgroep. Hierbij zullen diverse scenario's worden onderzocht. Er valt te
denken aan een breder en overkoepelend gezondheidsbeleid/ondersteuning chronisch zieken en
gehandicapten. Hierbij wordt gekeken of het instrument collectieve zorgverzekering passend en
toereikend is om het doel te bereiken.
De heroverweging gaan we breed aanvliegen, waarbij verschillende partijen zullen worden betrokken
waaronder de cliëntenraad en andere adviesraden, maar ook de doelgroep. Daarnaast zalook
afstemming plaatsvinden in BOCE-verband.
Proces
Op dit moment wordt er een 'eerste verkenning' gemaakt. In dit document wordt ingezoomd op de
huidige situatie, worden de kaders geschetst voor de doorontwikkeling en worden mogelijke
alternatieven aangedragen. Dit document is het vertrekpunt binnen de brede heroverweging en kan als
input worden gebruikt in het verdere proces. Vervolgens gaan wij met betrokken actoren de verschillende
mogelijkheden uitwerken. We streven er naar om u in het tweede kwartaal aorr te informeren over de
keuze voor het nieuwe beleid van 2018.
Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
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