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Onderwerp: Collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen en Salland 
Verzekeringen 

Advies: 
Het contract met ENO (Salland Zorgverzekeringen) met betrekking tot de collectieve 
zorgverzekering voor minima voor 2016 afsluiten. 
Het Cliëntenplatform Werk en Inkomen en de Wmo-raad informeren. 

BesluitB en W: C o f ^ X ^ OÚ^A 
Korte samenvatting: 
De gemeente Hellendoorn heeft een contract afgesloten met Menzis over een collectieve 
zorgverzekering voor 2016. Om inwoners te laten kiezen is een tweede zorgverzekeraar 
benaderd: Salland Zorgverzekeringen. 
Salland Zorgverzekeringen biedt een collectieve verzekering aan. Inwoners met een laag inkomen 
ontvangen een korting op de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen. 
Daarnaast kunnen inwoners gebruik maken van een gemeentepakket inclusief de herverzekering 
van het verplichte eigen risico. De premie voor het gemeentepakket wordt door de gemeente 
betaald. 

Aanleiding: 
Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de collectieve verzekering voor minima. Vorig jaar is de 
wens uitgesproken dat een tweede zorgverzekeraar naast Menzis wenselijk is. 

Relevante eerdere besluiten: 
Op 30 september 2014 is besloten het budget voor chronisch zieken uit het macrobudget Wmo 
nieuwe taken (CER-Wtcg gelden) in te zetten voor een collectieve zorgverzekering. 
Op 29 september 2015 is besloten de afspraken met Menzis voort te zetten. 

Doelstelling: 
Het is belangrijk dat inwoners een goede zorgverzekering afsluiten tegen een zo laag mogelijke 
premie. Dit geldt met name voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten. 
Door het aanbieden van een collectieve zorgverzekering worden chronisch zieken en 
gehandicapten (deels), die een inkomen hebben dat lager is dan 130*^ van de bijstandsnorm, 
gecompenseerd voor het vervallen van de Rijks vergoedingen op grond van de 
Compensatieregeling eigen risico (CER) en Wet tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten (Wtcg). 
Door het aanbieden van de collectieve zorgverzekering wordt minder beroep gedaan op de 
bijzondere bijstand. 



Oplossing: 
Er zijn samen met de gemeente Rijssen-Holten gesprekken gevoerd met ENO te Deventer. Salland 
Zorgverzekeringen is een van de merken van ENO. 
De gesprekken hebben geleid tot een aanbod van Salland Zorgverzekeringen om te komen tot een 
collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen. Het aanbod is ook gedaan aan 
de gemeenten Deventer, Voorst, Olst-Wijhe en Raalte. 
De collectieve verzekering bestaat uit de (wettelijke) basisverzekering, aangevuld met 
aanvullende verzekering Plus(AV Plus)
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De inhoud van de verschillende onderdelen is nog niet precies bekend. De verzekering, zoals die 
in 2015 geldt, geeft een goede indicatie voor 2016 (zie bijlage Basisverzekering, Aanvullende 
verzekeringen en Tandartsverzekeringen 2015). 

Salland Zorgverzekeringen biedt de deelnemers een korting aan op de basisverzekering en de 
aanvullende verzekeringen Plus en Tandplus. De kortingspercentages worden in de loop van 
november 2015 bekend gemaakt. 
Het gemeentepakket bevat een aanvulling van fysiotherapie, aanvulling op een vergoeding voor 
brillen/lenzen tot C 150,00, tandheelkunde en een herverzekering van het wetteli jk eigen risico. 
De premie/gemeentelijke bijdrage is nog niet bekend maar ligt rond C 36,11 per maand per 
verzekerde (voorlopige berekening). 

Hiermee ontstaat een pakket dat heel goed past naast de collectieve verzekering met Menzis. 
Hierdoor hebben inwoners een bredere keuze voor een collectieve zorgverzekering, waarbij de 
gemeente een deel van de premie betaalt. 

Salland Zorgverzekeringen heeft heel nadrukkelijk aangegeven bereid te zijn de collectieve 
zorgverzekering samen met de deelnemende gemeenten verder te willen ontwikkelen. 

Op 30 september 2014 is besloten het budget van de CER-Wtcg-gelden, een bedrag van 
C 568.639,00 voor 2015, in te zetten voor de collectieve verzekering. Deze middelen zijn ook 
voor 2016 beschikbaar 

1 Salland Zorgverzekeringen kent verschillende aanvullende verzekeringen: "Extra", "Plus" en "Top". 
De (maximale) vergoedingen uit "Plus" zijn hoger dan uit "Extra", maar lager dan uit "Top", 
2 Tandplus (en het gemeentepakket) geeft een 10096 vergoeding van tandartskosten tot maximaal C 500,00 
per jaar. 



Effecten: 
Het beoogde effect is meer minima te laten profiteren van een goede en goedkopere 
zorgverzekering, waardoor hun financiële positie beter wordt . Inwoners worden op deze manier 
gecompenseerd voor het wegvallen van de CER en Wtcg vergoeding. 

Verder zal het effect zijn dat het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand niet zal toenemen. 

Planning: 
Voor 1 november 2015 worden met Salland Zorgverzekeringen concrete afspraken gemaakt over 
de collectieve verzekering voor minima (contract, administratieve organisatie-beschrijving, 
ondersteuning communicatie). 
Financiële consequenties: 
Op voorhand valt niet in te schatten hoeveel inwoners kiezen voor de gemeentelijke collectieve 
zorgverzekering met Menzis en Salland Zorgverzekeringen. Als circa 1400 inwoners kiezen voor 
een collectieve verzekering en een derde hiervan kiest voor het duurste pakket van Menzis, dan 
bedragen de kosten voor de gemeente in 2016 circa C 320 .000 ,00 . 
Deze uitgaven kunnen gedekt worden vanuit de hiervoor beschikbare middelen. 

Personele consequenties: 
Voorgesteld wordt om de communicatie zelf te verzorgen en actief in te zetten om de doelgroep 
beter te bereiken. Dit vraagt extra inzet van personeel. (Loket Welzijn, inkomen en zorg. Team 
Informatie en facil i teiten. Communicatie). 

Juridische consequenties: 
Geadviseerd wordt het contract met ENO (Salland Zorgverzekeringen) aan te gaan. 
Hierdoor kunnen inwoners gebruik maken van de collectieve verzekering van Salland 
Zorgverzekeringen. 

Informatisering I Automatisering: 
Informatie wordt via de website beschikbaar gesteld. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Niet van toepassing. 

Communicatie: 
Uitgaande van twee aanbieders is het handig zelf de communicatie te verzorgen. Salland 
Zorgverzekeringen is bereid hierin ondersteuning te verlenen. 

Oktober: algemene informatie via website, sociale media en Hellendoorn Journaal. 
November: mailing aan de doelgroep en actualisering van informatie website. 
December: herinnering via website, sociale media en Hellendoorn Journaal. 

Overige consequenties: 
Geen. 


