COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor minima
Te besluiten om
1. kennis te nemen van de stand van zaken in de voorbereiding van een nieuwe collectieve
verzekering voor mensen met een laag inkomen;
2. de bestaande overeenkomst met VGZ opzeggen per 1 januari 2019.

Inleiding
Op 5 juli 2017 heeft het college besloten om de Afdeling Sociale Zaken van de GR
IJsselgemeenten opdracht te geven om (met inachtneming van een aantal uitgangspunten)
voor de drie deelnemende gemeenten een aanbesteding te starten om te komen tot een
nieuwe, voor de gemeenten gelijke collectieve aanvullende verzekering voor mensen met
een laag inkomen. De nieuwe verzekering zou op 1 januari 2019 in moeten gaan. De
colleges van Capelle aan den IJssel en Zuidplas hebben een gelijkluidend besluit genomen
In de bijgaande notitie geeft de GR IJsselgemeenten aan wat de actuele stand van zaken is.
De voorbereiding ligt op schema en de ondertekening van de overeenkomst is voorzien voor
18 juni a.s.. De nieuwe verzekering zal volgens plan inderdaad op 1 januari 2019 ingaan.
Formeel moet het nog lopende contract met VGZ worden opgezegd per 1 januari 2019, met
inachtneming van de opzegtermijn.

Beoogd effect
1. het college is/blijft geïnformeerd over de voortgang;
2. het lopende contract wordt tijdig opgezegd.

Argumenten
Opzegging van het lopende contract is niet opgenomen in de opdracht aan IJsselgemeenten
en zal dus door het college gedaan moeten worden.

Kanttekeningen
Ten tijde van het schrijven van dit voorstel is het nieuwe contract nog niet ondertekend. Het
risico dat dit niet zal gebeuren is klein, maar om alles uit te sluiten is in het besluit tot
opzegging van de lopende verzekering een voorbehoud gemaakt.

Financiën
De gemeentelijke bijdrage in de premiekosten (categoriale bijzondere bijstand als bedoeld in
artikel 35, derde lid van de Participatiewet) zal geüniformeerd worden, maar niet substantieel
verschillen van de huidige bijdrage.

Communicatie
De communicatie naar inwoners zal vanuit IJsselgemeenten worden opgepakt.

Uitvoering
De uitvoering is ondergebracht bij IJsselgemeenten

Bijlagen
 Memo met stand van zaken
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