
MEMO

Aan : Gemeenteraad
Cc : N.v.t.
Van : College
Datum : woensdag 10 juli 2019
Betreft : Collectieve zorgverzekering voor de minima

Geachte leden van de raad,

In deze memo informeren wij u over de nieuwe regeling voor de collectieve zorgverzekering 
voor de minima per 1 januari 2020.

Bij wijze van categoriale bijzondere bijstand kan de gemeente een bijdrage bieden aan 
inwoners in de kosten van de zorgverzekering. Reeds een ruim aantal jaren doen wij dit via 
een collectieve zorgverzekering voor de minima (CZM).
Tot nog toe is de CZM ondergebracht bij zorgverzekeraar Menzis. Menzis heeft te kennen 
gegeven zich terug te trekken uit de collectieve verzekeringen per 1-1-2020. Daarom is 
gezocht naar een andere verzekeraar. Deze is gevonden in zorgverzekeraar DSW.

Met inachtneming van de inkoop- en aanbestedingsregels is de uitvoering van de CZM bij 
uitsluitend recht gegund aan zorgverzekeraar DSW, concreet om een zorgverzekering te 
bieden aan de doelgroep.

Samengevat houdt de CZM in:
- Voor de aanvullende verzekering wordt een gemeentelijke bijdrage in de premie verstrekt 

van € 10,- per maand.
- Boven op de basisverzekering en de aanvullende verzekering wordt ook een 

Gemeentepakket opgenomen. Hierin zijn vergoedingen opgenomen voor medische 
kosten die anders via de bijzondere bijstand zouden worden vergoed, maar ook 
vergoedingen die noodzakelijk of zinvol worden geacht. De kosten hiervoor komen ten 
laste van het beschikbare budget.

- Deelnemers kunnen kiezen voor een regeling voor het verplichte eigen risico, namelijk in 
(10) maandelijkse termijnen vooraf betalen. Hiervoor geeft DSW een korting van € 10,- 
op het eigen risico. Niet benut eigen risico krijgen de deelnemers terug betaald.

Inwoners kunnen zich via de website gezondverzekerd.nl aanmelden voor de nieuwe CZM, 
dus feitelijk overstappen naar DSW.
De website wordt beheerd door het bureau BS&F, dat optreedt als “verzekeringsagent” 
tussen gemeenten en verzekeraars.

De communicatie richting inwoners wordt door Amersfoort en Leusden gezamenlijk 
opgepakt, met name gericht op de huidige deelnemers.
Op dit moment zijn er bijna 490 collectieve verzekeringen afgesloten (voor in totaal 634 
inwoners). Als zij gebruik willen blijven maken van de CZM, zullen ze moeten overstappen. 
Om dit goed te begeleiden wordt een intensieve voorlichtingscampagne gevoerd en zal  
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ondersteuning (vraagbaak) beschikbaar zijn. Vanuit de gemeente Amersfoort worden 15 
studenten van de Hogeschool Utrecht ingezet om inwoners van Leusden en Amersfoort, die 
in december nog niet zijn overgestapt, persoonlijk (telefonisch) te benaderen. De vrijwilligers 
van het SMS zullen voorlichting krijgen van onze medewerkers en van DSW en worden 
wegwijs gemaakt in gezondverzekerd.nl.
Daarnaast zal volop foldermateriaal beschikbaar zijn.

De totale uitgaven blijven binnen het beschikbare budget van € 160.000,-.

Het Gemeentepakket bevat:
1. Fysiotherapie - verhogen naar 20 resp 36 behandelingen per jaar.

2. Tandheelkunde – 100% m.u.v. een aantal behandelingen.

3. Orthodontie – 100% tot max € 2.050,00.

4. Eigen bijdrage Wmo (bedoeld voor inkomensgrenzen tussen 120% en 130%. Onder 

120% geen eigen bijdrage ingevolge Wmo-verordening).

5. Brillen/lenzen – per 3 kalenderjaar max € 114 per glas en max € 46 brilmontuur .

6. Hoortoestel – per 5 jaar 100% max € 300 en batterijen 100% max € 50 per jaar.

7. Steunzolen – 100% eigen bijdrage.

8. GVS – 100% eigen bijdrage max € 250 per jaar.

9. Anticonceptiva –100% vergoeding.

10. Ziekenvervoer – 100% vergoeding eigen bijdrage.

11. Pedicure – 100% tot max € 120 per jaar.

12. Alarmering op sociale indicatie.

13. Kraamzorg - 100% vergoeding eigen bijdrage.

14. Lactatiekundige - 100% max € 100 voor de duur van de verzekering.

15. Poliklinische bevalling - € 115 maximaal.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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