Aan het College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zwolle
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Zwolle, 27 oktober 2014

Betreft: Advies Participatieraad “Zwolse regeling chronisch zieken en gehandicapten”
Geacht College,
U heeft ons, in onze hoedanigheid als adviesorgaan van uw College, gevraagd een advies uit te
brengen over de “Zwolse regeling chronisch zieken en gehandicapten”. Aan dat verzoek voldoen wij
graag.
De Participatieraad kan zich vinden in de regeling maar maakt zich tegelijkertijd ernstig zorgen over
de mensen met een middeninkomen met hoge zorgkosten. Een groot deel van deze groep gaat er
onder het nieuwe regime – zo blijkt uit een berekening die gemaakt is voor Prinsjesdag – fors op
achteruit: tot wel ! 4.000 per jaar. Dit vanwege het feit dat ze nu bij de eigen bijdrage die ze betalen
nog een korting van 33% krijgen (op grond van de WTCG). Deze regeling vervalt per 01-01-2015. Zij
gaan dan dus de helft meer betalen.
Wij adviseren u deze groep de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de collectieve
ziektekostenregeling van de gemeente Zwolle.
Tevens brengen wij onder uw aandacht dat bij burgers, die overwegen de collectieve
ziektekostenregeling van de gemeente Zwolle af te sluiten, het beeld en de angst bestaat dat ze op
grond van hun chronische medische klachten geweigerd worden voor de aanvullende pakketten.
Wij verzoeken u de zekerheid te geven dat deze mensen niet worden geweigerd voor het aanvullende
pakket.
De uitvoeringskosten van de regeling ad ! 240.000 voor 2 fte’s komen de Participatieraad als hoog
voor.
Afsluitend adviseren wij u goed te communiceren over de regeling chronisch zieken en gehandicapten
en deze breed bekendheid te geven en daarbij niet alleen digitale platforms te gebruiken.

Uw reactie op ons advies zien we met belangstelling tegemoet. Mocht u hier behoefte aan hebben
dan zijn wij graag bereid ons advies toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Namens de Participatieraad,
Mevrouw Rabia Madarun,
voorzitter.

