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Reactie Advies Preventie van en ondersteuning bij
zorgkosten
Geachte voorzitter,
Wij hebben uw advies van 14 juni 2018 over preventie van en ondersteuning bij
zorgkosten in goede orde ontvangen. Wij danken u voor het constructieve meedenken
en de snelheid waarmee u uw advies heeft weten te realiseren binnen onze strakke
deadlines.
Het doet ons plezier dat u enthousiast bent over het voorstel en de maatregelen uit het
voorstel preventie van en ondersteuning bij zorgkosten vanaf 2019.
In onze collegebespreking hebben we besloten om, anders dan in het voorstel
beschreven staat, de regeling volwassen tijdelijk te verlengen tot medio 2019.
Gezien de tekorten in het sociaal domein vinden we op dit moment beslissen over
structurele inzet onverstandig. We hebben besloten om eerst in de stad ideeën over
versimpeling van regelingen op te halen. Samen met de resultaten van de minima
effectrapportage kunnen we dan in het voorjaar 2019 de discussie voeren.
Wij gaan graag in op een aantal specifieke aanbevelingen in uw advies:
-

Communicatie
De inwoners moeten exact weten wat de inhoud is van de collectieve
zorgverzekering. U adviseert om te zorgen voor een goede
informatieverstrekking en goede voorlichting. Dit advies nemen we ten volle
over. Daarbij zullen wij ook extra aandacht schenken aan bewoners met
psychiatrische klachten en inwoners met schulden. Alle mensen die nu gebruik
maken van de collectieve zorgverzekering zullen over de nieuwe maatregelen
worden geïnformeerd. We zullen daarbij rekening houden met laaggeletterdheid
en de adviezen van het Versimpelteam.
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-

Tegemoetkoming meerkosten
U vraagt aandacht voor voorlichting over de definitie van chronisch ziek. Wij
zullen ons nogmaals en blijvend inspannen om de doelgroep zo volledig
mogelijk te bereiken.

-

U merkt op dat mensen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid een
tegemoetkoming voor meerkosten via het UWV ontvangen. Dit is een
rijksbesluit geweest. Dat is ook de reden waarom we deze groep uit hebben
gesloten voor een tegemoetkoming voor meerkosten via de gemeente. Wij
hebben geen invloed op de hoogte van de tegemoetkoming van het UWV.

We zien uit naar onze samenwerking bij het vormgeven van de begeleiding aan
inwoners bij het zoeken van een passende verzekering en goed gebruik van regelingen.
Wij zullen daarbij graag gebruik maken van uw expertise
Nogmaals hartelijk dank voor uw uitermate vlot uitgebrachte advies over dit
veelomvattende en complexe voorstel.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

Nico Middelbos
hoofd Maatschappelijke Ontwikkeling
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