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gehandicapten
Geachte mevrouw Madarun,
We hebben de Participatieraad gevraagd een advies uit te brengen over de regeling
voor chronisch zieken en gehandicapten. We hebben op 27 oktober 2014 uw advies
ontvangen.
Wij danken u hartelijk voor advies. We zijn verheugd te horen dat u zich kunt vinden in
de regeling.
U adviseert om middeninkomens de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de
collectieve ziektekostenverzekering in Zwolle. Dit advies hebben we ter harte genomen
en de meest ruime inkomensgrens die de verzekeraar toestaat om deel te nemen aan
het collectief in deze regeling opgenomen. Waar de grens voor lage inkomens op 110%
van het sociaal minimum ligt, kiezen we ervoor om voor personen met een chronische
ziekte of een beperking de inkomensgrens op 130% van het sociaal minimum te stellen.
U maakt zich zorgen over de toegang tot de aanvullende verzekering. Met de
verzekeraar is afgesproken dat iedereen toegelaten wordt die aan de voorwaarden
voldoet en men dus niet op medische gronden kan worden afgewezen.
Voor wat betreft de hoogte van de uitvoeringskosten hebben we een toelichting
opgenomen in de nota waarom de kosten met name het eerste jaar hoger liggen. De
verwachting is dat de uitvoeringskosten het tweede jaar fors lager liggen.
Tot slot geeft u een advies over de communicatie van deze regeling. We zullen uw
advies ter harte nemen en we betrekken ook de zorgverzekeraar bij de
communicatieplannen.
Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,
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Datum

--31 oktober 2014
de heer drs. H.J. Meijer

mevrouw R.E. Riemersma MCM
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