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Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 
  
 

In het kader van het armoedebeleid kunnen inwoners van de Gemeente Nissewaard die in 
aanmerking komen voor de zorgverzekering gebruik maken van de CZ-gemeentepolis. 
De Adviesraad Sociaal Domein heeft al langere tijd grote zorgen over de ontwikkelingen in dat 
kader, zowel voor wat betreft het voortbestaan van de polis als de inhoud van het pakket. 
 

Onlangs werd het voornemen van de Regering bekend om collectiviteits-kortingen op de premie 
van de polissen betreffende de Zorgverzekeringswet te gaan verbieden.  
Het is nog niet duidelijk of dit ook betekent dat de zorgverzekeraars geen gemeentepolissen meer 
mogen aanbieden. Voor zover dit niet door wet- of regelgeving zal worden verboden, kan het voor 
de zorgverzekeraars aanleiding zijn om niet langer gemeentepolissen aan te bieden. Dit omdat de 
bereidheid van zorgverzekeraars daartoe de laatste jaren steeds minder lijkt te worden. 
De Adviesraad verzoekt u aan te geven over welke informatie het College daarover beschikt.  
 

De Adviesraad Sociaal Domein heeft nog geen informatie ontvangen over de CZ-gemeentepolis 
voor het jaar 2021. 
U wordt verzocht de Adviesraad op korte termijn te informeren over de stand van zaken 
aangaande deze polis, alsmede over het moment waarop de inhoud bekend zal worden en de 
verwachtingen over de inhoud.  
 

Nadere analyse van het zorgpakket in de afgelopen jaren leidt tot de conclusie dat op een 
belangrijk aantal onderdelen de vergoedingen op basis van de CZ-gemeentepolis beperkter zijn 
geworden.  
De teruggang in de vergoedingen volgens het zorgpakket hebben echter forse financiële gevolgen 
voor een groot deel van de inwoners die gebruik maken van de CZ-zorgverzekering. 
Met name voor chronisch zieken met hoge structurele ziektekosten dreigen deze kosten, zoals die 
voor fysiotherapie, onbetaalbaar te worden. Daardoor zijn deze inwoners steeds minder in staat 
om de benodigde zorg te verkrijgen, bijvoorbeeld voldoende fysiotherapie-behandelingen. 
Tot op heden worden er geen dan wel onvoldoende mogelijkheden geboden door de gemeente 
om een beroep te doen op de bijzondere bijstand om deze teruggang voor de inwoners op te 
vangen.  
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De Adviesraad Sociaal Domein adviseert u dringend te zoeken naar mogelijkheden om de 
bedoelde nadelige gevolgen voor de betreffende inwoners te compenseren met tegemoet-
komingen dan wel het ruimer toepassen van bijzonder bijstand. 
  

De Adviesraad is tot op heden niet betrokken bij dan wel in kennis gesteld van de contacten 
tussen de gemeente(n) en CZ over de gemeentepolis voor het jaar 2021. 
Het wordt betreurd dat de Adviesraad niet in de gelegenheid is gesteld om inbreng te leveren over 
de inhoud van de gemeentepolis 2021. 
De Adviesraad beseft dat de zorgverzekeraar autonoom de inhoud van het zorgpakket bepaalt en 
dat de inhoud daarvan voor het jaar 2021 al zal vaststaan. 
 

U wordt verzocht de Adviesraad Sociaal Domein in het vervolg vroegtijdig te betrekken bij de 
contacten over de inhoud van de gemeentepolis, opdat het advies van de Adviesraad kan worden 
meegenomen bij het definitief vaststellen van de polis. 
 

De Adviesraad Sociaal Domein verzoekt u het onderhavige advies ook ter kennis te brengen aan 
de Raadscommissie Sociaal Domein en de Gemeenteraad.  
 

De Adviesraad Sociaal Domein vertrouwt er op spoedig een schriftelijke reactie van u te mogen 
ontvangen. 
 
 

Met vriendelijke groet,  
  
 
 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard 
A.M. Koopman-van Kouwen, 
Voorzitter  


