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

 

Zwolle, 14 juni 2018  

 

 

Onderwerp: Preventie van en ondersteuning bij zorgkosten vanaf 2019    

 

 

Geacht College, 

 
Op 28 mei jongstleden ontvingen wij het verzoek advies uit te brengen op de Beslisnota 
Preventie van en ondersteuning bij zorgkosten vanaf 2019. Aan dat verzoek voldoen wij graag. 
Hierbij treft u ons advies aan. 
 
De Participatieraad is enthousiast over het voorstel en de maatregelen die op pagina 2 van de 
Beslisnota (onder punt a tot en met d) genoemd worden, mits deze goed worden uitgevoerd met 
goede voorlichting. “Het is goed wat er gaat gebeuren, maar het moet wel goed gebeuren.”  
We adviseren u ruchtbaarheid te geven aan de maatregelen en voor een goede 
informatieverstrekking en voorlichting te zorgen.  
 
We adviseren u daarbij aandacht te hebben voor alle inwoners, maar zeker ook voor mensen met 
psychiatrische klachten en schulden. Bij de voorlichting aan hen zou u gebruik kunnen maken 
van ambulante begeleiders, sociaal raadslieden, bewindvoerders, mentoren et cetera.  
 
Iedereen die nu al gebruik maakt van de collectieve zorgkostenverzekering zou geïnformeerd  
moeten worden over de nieuwe maatregelen, op welke wijze dan ook. We verzoeken u hierbij 
onze Participatieraad te betrekken. We geven u in dit advies alvast aandachtspunten mee voor 
de informatievoorziening en voorlichting.  
 
We stemmen van harte in met de maatregel dat u ondersteuning gaat bieden aan de doelgroep 
bij het kiezen van een passende en betaalbare zorgverzekering.  
We adviseren u de ondersteuning zo laagdrempelig mogelijk te houden. Zoek mensen op in 
wijkcentra, moskeeën of verenigingen. Houd daarbij rekening met laaggeletterdheid.  
 
Het is belangrijk dat er een persoonlijk gesprek komt met iemand die in aanmerking komt voor de 
collectieve zorgkostenverzekering en bij het zoeken naar de best passende zorgverzekering. In 
dat gesprek kan meteen gewezen worden op andere regelingen waarvoor betrokkene in 
aanmerking komt. 
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Wij adviseren u hierbij ervaringsdeskundigen, bijvoorbeeld vanuit de bijstand, te betrekken en op 
te leiden om de voorlichting te verzorgen en gesprekken te voeren.  
 
We adviseren u ook op basis van de gesprekken in beeld te brengen wat het mensen oplevert: 
leidt het tot besparing in de zorgkosten voor de inwoners van Zwolle? Zo krijgt u als gemeente 
ook een beeld van wat het effect van de maatregelen is.  
Tevens adviseren wij u oog te hebben, en waar nodig een vangnet te zijn, voor mensen die 
geconfronteerd worden met hogere zorgkosten (door verhoging van de premie) en die geen 
gebruik kunnen maken van het participatiebudget vanwege ziekte of beperking. 
 
We zijn enthousiast over het effect van de bijdrage in de kosten van maatschappelijke participatie 
van maximaal € 120,-- per persoon. Hiermee kunnen inwoners van Zwolle deelnemen aan 
sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten. In onze klankbordgroep Participatie & 
Inkomen krijgen we daar positieve signalen over. We ondersteunen van harte dat deze regeling 
in stand blijft.  
 
Hetzelfde geldt voor de tegemoetkoming voor chronisch zieken en beperkten voor meerkosten 
van € 350,-- bij hogere zorgkosten. Dit kan helpen financiële en gezondheidsrisico’s te beperken.  
 
In het voorstel lezen we dat een grote groep – die wel aan de vereisten voldoet – zichzelf niet als 
chronisch ziek beschouwt. We adviseren duidelijke voorlichting te geven over wat verstaan wordt 
onder ‘chronische ziekte’. 
 
In september krijgen mensen met een WIA, een WGA of een Wajong uitkering een bedrag van  
€ 175,-- via het UWV. We adviseren u dit bedrag los te zien van de gemeentelijke uitkering van  
€ 350.--. Indien dit niet mogelijk is adviseren we u het bedrag van € 175.-- aan te vullen tot € 
350.--.    
 
 
Mocht ons advies u aanleiding geven tot vragen dan zijn wij graag bereid dit advies toe te lichten.  
 
Hoogachtend, 
 
Rabia Madarun  
 
Voorzitter Participatieraad  
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