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De raad van de Gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 29 oktober 2013,  

 

overwegende dat 

 

• Het aantal mensen dat (langdurig) moet rond komen van een minimum inkomen 

stijgt; 

• Voor mensen met een minimum inkomen pieken in de uitgaven vaak lastig zijn op te 

vangen. Zorgkosten die onder het eigen risico vallen kunnen zo’n piek zijn; 

• Mensen regelmatig dokter- en tandartsbezoek gaan uitstellen, waardoor in het 

slechtste geval verslechtering van de gezondheid ontstaat en uiteindelijk hogere 

zorgkosten in de toekomst; 

• Mensen met een minimum inkomen de mogelijkheid hebben (maar niet de 

verplichting) om via de gemeente een collectieve verzekering af te sluiten; 

• Door deze verzekering uit te breiden met het afkopen (of verzekeren) van het eigen 

risico het uitstellen van zorgkosten niet meer opportuun is; 

• Ongeveer 80% van de mensen met een laag inkomen verbruikt het eigen risico 

volledig; 

• Door het afkopen van het eigen risico mensen minder betalen dan het maximale 

eigen risico (zie cijfers gemeente Utrecht); 

• Aan het afkopen van het eigen risico voor de gemeente geen extra kosten zijn 

verbonden; 

• Met het afkopen van het eigen risico ook gemeentelijke doelstellingen behaald 

worden: het vermindert de kans op schuldenproblematiek en bevordert de 

gezondheid van mensen met een minimum inkomen. 

 

 

Draagt het college op: 

 

• om een voorstel uit te werken voor uitbreiding van de collectieve zorgverzekering 

voor minima met de mogelijkheid om het eigen risico af te kopen; 

• om daarbij in kaart te brengen of vanuit het (extra) budget voor armoedebestrijding 

uit het gemeentefonds een korting geboden kan worden op deze collectieve 

verzekering. 

 

En draagt het college vervolgens op om dit voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan 

de gemeenteraad. 
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