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Het CDA heeft de volgende vragen bij Nota Minimabeleid:

1. Collectieve zorgverzekering
Aan deelnemende minima aan de collectieve zorgverzekering “vragen [we] ook komende jaren wederom 
(...) een eigen bijdrage” (p. 11).

Vraag: Blijft de hoogte van die eigen bijdrage ongewijzigd ten opzichte van afgelopen jaren?

Antwoord: De hoogte van de eigen bijdrage voor de collectieve zorgverzekering is afhankelijk van twee 
factoren: het premiebedrag dat Zorg en Zekerheid hanteert en de hoogte van onze gemeentelijke bijdrage 
aan de premie. Het college stelt in het najaar van 2020, op basis van de uitgangspunten uit de nota 
minimabeleid 2020, de gemeentelijke bijdrage voor de verschillende pakketten van de collectieve 
zorgverzekering vast voor 2021 en verder. Een betaalbare zorgverzekering staat daarbij voorop. Het 
college heeft niet de ambitie om te bezuinigen op de gemeentelijke bijdrage en daartoe de eigen bijdrage 
van minima te verhogen. 

2. Aanvullende zorgverzekering
Het College wil dat minima die gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering de komende jaren 
kiezen voor een aanvullende verzekering die past bij hun persoonlijke situatie. Dat houdt in dat: “Minima 
met normale zorgkosten kunnen gebruik maken van de standaard aanvullende zorgverzekering. Mensen 
met een hoge zorgvraag bieden we de uitgebreide aanvullende zorgverzekering” (p. 11).

Vragen:
a. Iemand kan er bewust voor kiezen ‘oververzekerd’ te zijn, bijvoorbeeld omdat hij bepaalde en/of 
hogere zorgkosten in de nabije toekomst verwacht (zoals zwangerschap en bevalling) of omdat hij goed 
verzekerd wil zijn voor een lastig voorspelbare post als tandheelkundige hulp. In hoeverre is hier ruimte 
voor binnen het nieuwe minimabeleid?
b. Wat gebeurt er als verzekerde en gemeente niet op één lijn zitten aangaande de keuze voor een 
aanvullende zorgverzekering? Bijvoorbeeld: betaalt de inwoner dan zelf het verschil bij ten opzichte van 
de lagere aanvullende verzekering? Of komt hij dan helemaal niet meer voor vergoeding van een 
aanvullende verzekering in aanmerking? Of misschien zelfs in het geheel niet meer voor de collectieve 
zorgverzekering?

Antwoord:
a. Elke verzekerde is vrij om te kiezen voor de standaard of de uitgebreide aanvullende 

zorgverzekering. Er is dus ruimte om oververzekerd te zijn. Wij bepalen niet welk aanvullend 
pakket iemand moet nemen, dat is aan de verzekeringsnemer zelf. Wel proberen we door middel 
van een goede voorlichting ervoor te zorgen dat minima zijn verzekerd op een wijze dat past bij 
hun situatie. Het uitgangspunt daarbij is dat je met normale zorgkosten het beste gebruik kan 



maken van de standaard aanvullende zorgverzekering en dat mensen met een hoge zorgvraag 
het beste af zijn met de uitgebreide aanvullende zorgverzekering.

b. Als iemand in aanmerking komt voor de collectieve zorgverzekering op basis van de 
inkomenstoets is deze persoon vrij om naar wens een aanvullend pakket te kiezen. We bepalen 
niet welke aanvullende verzekering iemand moet nemen. Met de voorlichting over de collectiviteit  
willen we mensen goed informeren over welke verzekering het meeste passend is. De 
verzekeringnemer kiest vervolgens naar wens een van de varianten.

3. Sport en cultuur voor volwassenen
Op p. 12 staat: “Vanaf 2021 willen we ook volwassenen met weinig financiële middelen de kans geven om 
te sporten en aan culturele activiteiten deel te nemen.”

Vraag: Wat wordt bedoeld met ‘vanaf 2021’? Volwassenen kunnen onder het huidige minimabeleid via 
de Declaratieregeling toch ook al gebruikmaken van financiële middelen voor sport en cultuur?

Antwoord: Klopt, in het huidige beleid is de Declaratieregeling te gebruiken voor deelname aan sport of 
cultuur. Echter, in het nieuwe minimabeleid komt de Declaratieregeling te vervallen. In het nieuwe 
minimabeleid kan vanaf 2021 via het Volwassenfonds Sport en Cultuur worden deelgenomen aan sport of 
cultuur. 

4. Klachten en bezwaar
Vraag: Waar kan de inwoner terecht bij klachten, bijvoorbeeld over het niet toekennen van een 
tegemoetkoming?

Antwoord: Dit is afhankelijk van de betreffende tegemoetkoming waar iemand klachten over heeft. De 
klacht zal door de inwoner bij de desbetreffende organisatie moeten worden ingediend. 


