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Inhoud/strekking:
In juli 2017 heeft de GR van de drie deelnemende gemeenten opdracht gekregen om, onder
voorwaarden, een gezamenlijke collectieve zorgverzekering af te sluiten ingaande 1-1-2019. In
deze opdracht was tevens opgenomen de wens om te onderzoeken of aangesloten kon worden
bij de aanbesteding van de gemeente Rotterdam. Dit vanwege de schaalgrootte,
onderhandelingspositie en goede ervaringen met de bestaande ‘Rotterdampolis’.
Hiertoe heeft de GR, net als de Hoekse Waard, zich tot de gemeente Rotterdam gewend. Het
bleek toen dat Rotterdam de oriëntatiefase reeds voorbij was, maar dat de GR nog kon
aansluiten. Lopende het traject bleek dat er bij verzekeraars nauwelijks interesse voor dit product
is. Alleen VGZ, de huidige collectieve zorgverzekeraar van Krimpen en Capelle, heeft interesse
getoond om een contract af te sluiten met zowel Rotterdam als de Hoekse Waard en de GR. In
april 2018 is vervolgens een intentieverklaring getekend tussen de gemeente Rotterdam, Hoekse
Waard en GR, waarin opgetekend dat deze drie partijen gezamenlijk (onderhands) met VGZ tot
afspraken wensen te komen. Ondertussen heeft de gemeente Rotterdam een (raam)
overeenkomst met VGZ afgesloten. Een vergelijkbaar (concept)contract is opgesteld voor de GR
en ligt nu ter beoordeling bij VGZ en de GR. Voorts is op 24 mei een laatste aankondiging door
de GR op Tenderned geplaats, waarbij nog een reactietermijn van 20 dagen in acht moet worden
genomen.
Alhoewel er nog nadere afspraken met VGZ moeten worden gemaakt, mag er van uitgegaan
worden dat verzekerden uit Krimpen en Capelle met schulden bij VGZ t.z.t. ‘geruisloos’ over
kunnen van de ene polis naar een nieuwe polis. Voor verzekerden uit Zuidplas met schulden bij
Zorg & Zekerheid ligt dit anders. Dit is in een vroeg stadium met de beleidsmedewerker uit
Zuidplas besproken en Zuidplas probeert met Zorg en Zekerheid tot een regeling te komen. De
GR heeft hier ‘slechts’ een adviserende rol, dan wel een rol in het doorbetalen van premieschuld
van uit de uitkering. Een ander punt van aandacht heeft de SROI. Er wordt momenteel aan
Rotterdamse / VGZ zijde gediscussieerd over de vraag of dit contract onder de SROI moet vallen.
e

Tijdlijn 2 helft 2018:
- Tekenen contract GR – VGZ;
voor 18 juni 2018
- Opzeggen huidige contracten door de drie gemeenten;
voor 1 juli 2018
e
- Nadere afspraken met VGZ;
3 kwartaal
(bijv. inzake hoogte bijdrage GR in de AV-premie, doelgroepen,
inrichten polis-administratie, communicatie, etc.)
e
- Start communicatie naar huidige en potentiële verzekerden;
3 kwartaal
- Inregelen website ‘gezond verzekerd’ voor de drie gemeenten; voor 1 november 2018
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