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Ons kenmerk: PR 2019/007          Woerden, 26 oktober 2019 

  

Betreft: Armoedebeleid en ziektekostenverzekering 

 

 

Geacht college en geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Twee jaar geleden  heeft de Cliëntenraad van Ferm Werk het Dagelijks Bestuur (DB)  

voorgesteld uitkeringsgerechtigden een hogere tegemoetkoming te geven  voor de ziektekosten 

in de vorm van een bijdrage aan het eigen risico. Het DB begreep de nood maar oordeelde: niet 

nu. Recentelijk lag er een nieuw voorstel bij het DB op tafel wat leidde tot een mager besluit. 

 

Huidige situatie 

Burgers met een uitkering kunnen meedoen aan een gemeentelijke collectieve 

ziekteverzekering tot een inkomensgrens  van 140% van de bijstandsnorm. Als het inkomen 

niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm geeft Ferm Werk een premiebijdrage van €15 per 

maand op een aanvullend pakket. Dan hebben zij een goede verzekering. Ongeveer 40% van 

de doelgroep maakt gebruik van de regeling.  Burgers komen  in de praktijk bij Ferm Werk 

zelden in aanmerking  voor een bijdrage voor ziektekosten vanuit de Bijzondere Bijstand.   

 

 Ontwikkelingen 

De laatste paar jaar is er een aantal ontwikkelingen die herziening van de bijdrage 

rechtvaardigen, 

- Armoedebestrijding staat in het huidige kabinet zeer hoog op de  agenda en verwijst hierbij 

herhaaldelijk naar de verantwoordelijkheid van de gemeenten. 

- Uit een benchmarkonderzoek  blijkt dat Ferm Werk veel minder uitgeeft aan de collectieve 

zorgverzekering: minder dan de helft van dat in de regio en wat nog minder is dan het landelijk 

gemiddelde.  

- Verder blijkt dat in meerdere gemeenten de Bijzondere Bijstand veel ruimer wordt toegepast. 

- De collectiviteit verslechtert doordat een landelijke regeling de collectiviteit beperkt. 
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Recent besluit Ferm Werk 

Onlangs lag bij het DB het voorstel ter tafel om het eigen risico met rust te laten, mede omdat 

het administratief lastig is om daar iets aan te wijzigen, maar om de premiebijdrage voor het 

aanvullend pakket te verhogen. Het DB heeft echter besloten  om geen ruimere vergoeding  te 

geven maar om de norm voor de inkomensgrens te verhogen van 110% naar 120%. De 

gemeente Woerden heeft zich bij dit besluit neergelegd. 

 

Voorstel 

De verruiming van de bijstandsgrens is positief te noemen, echter het verlicht geenszins de 

ziektekostenlast van de burgers die nu deelnemen.  

De Participatieraad ijvert voor een hogere tegemoetkoming voor de ziektekosten voor 

uitkeringsgerechtigden en stelt derhalve voor de bijdrage voor het aanvullend pakket wel te 

verhogen.  Daarmee wordt  in lijn gekomen met het landelijke gemiddelde.  

Dat Woerden daarmee dus afwijkt van het collectieve besluit binnen het DB van Ferm Werk 

is geen probleem, immers in  de Zienswijze bij de begroting voor 2020 staat dat FW zeer zeker 

bereid is om naar de particuliere wensen van een gemeente te opereren. Dat is al praktijk:  

Bodegraven-Reeuwijk heeft geen declaratieregeling maar een eigen regeling,  en de  

schuldhulpverlening wordt door Woerden zelf gedaan, waar de andere drie gemeenten dit 

overlaten aan FW. 

Het concrete voorstel is dat Woerden een eigen ziektekosten regeling laat uitvoeren die 

conform is aan die van FW met als uitzondering dat de bijdrage aan uitkeringsgerechtigden uit 

Woerden voor een aanvullend pakket  verhoogd wordt van € 15,- naar € 30,-  vanaf  1/1/2020. 

  

Graag zien wij uw reactie op het bovenstaande tegemoet.   

 

Met vriendelijke groet 

  
Rob Kotvis,   

Voorzitter Participatieraad Woerden     

    

    


