
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Tijdens het voorjaarsdebat op 13 juli 2022 hebt u een motie aangenomen 

waarin u vraagt de € 950.000,- die de gemeente Groningen besteedde aan de 

collectieve zorgverzekering voor minima voor de doelgroep beschikbaar te houden 

voor begeleiding bij overstappen, maar ook bijvoorbeeld door de meerkostenregeling 

voor chronisch zieken en gehandicapten te verhogen of regelingen via de bijzondere 

bijstand te verruimen. In deze brief informeren wij u hoe wij de vrijgevallen middelen 

gaan besteden. 

 

Op 27 juni heeft het college besloten om het contract met Menzis betreffende de 

collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) op te zeggen per 2023. Voor 2023 

e.v. was er een jaarlijks bedrag van € 950.000,- gereserveerd voor de CZM. Doordat 

we nu stoppen met de CZM is er een vrijval van dit bedrag dat we in eigen regie 

kunnen uitgeven op verschillende aandachtsgebieden voor de doelgroep. Wij zullen de 

middelen inzetten op: 

1. Voorlichting en advies 

2. Financieel vangnet 

3. Aanvullende inzet vrijval ten behoeve van de doelgroep 

 

1. Voorlichting en advies 

Een zorgverzekering op maat voor de individuele inwoner kan tientallen euro’s 

besparen ten opzichte van de collectieve zorgverzekering. Toch is het niet voor iedere 

inwoner eenvoudig om een zorgverzekering te vinden die aansluit op de persoonlijke 

zorgbehoefte. Daarom gaan wij inzetten op voorlichting en advies, waarbij we 

inwoners zowel online als face-to-face ondersteunen zodat zij een passende 

zorgverzekering kunnen vinden. Hierbij is de insteek dat een inwoner niet 

onderverzekerd moet zijn maar ook niet oververzekerd, waarbij ook wordt gekeken 
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naar risicoreductie. Dit betekent dat er soms minder maar soms ook meer dekking 

geadviseerd kan worden dan in de huidige polis.  

 

Voor de hulp en advisering richten we spreekuren in de wijk in, om het voor mensen 

zo laagdrempelig mogelijk te maken. De ondersteuning wordt gegeven door getrainde 

(externe) consulenten. Voor mensen die minder mobiel zijn en niet naar een spreekuur 

kunnen komen, is er de mogelijkheid van een huisbezoek door de consulent.  

 

De kosten voor een zorgvuldige en uitgebreide ondersteuning bedragen ongeveer  

€ 150.000,-. Omdat de meeste zorgpolissen jaarlijks veranderen en we willen dat onze 

minima een zorgverzekering hebben die past bij hun gezondheids- en financiële 

situatie, verwachten we dat er in elk geval ook volgend jaar behoefte is aan advies en 

ondersteuning. Wel zullen waarschijnlijk minder mensen ervan gebruik willen maken. 

Daarom reserveren we voor het tweede jaar € 100.000,-.  Na het tweede jaar kijken we 

welke rol deze advisering en ondersteuning heeft voor mensen en wat dit betekent 

voor de financiële inzet vanaf 2025.  

 

2. Financieel vangnet 

Het is denkbaar dat mensen, door een minder passende keuze of doordat zij zich niet 

goed hebben gerealiseerd wat de verandering voor hen betekent, in moeilijkheden 

komen en voor onvoorziene kosten komen te staan. Om te voorkomen dat dit tot 

geldproblemen of zorgmijding leidt, organiseren we een financieel vangnet voor de 

inwoner. We gebruiken daarvoor de bestaande regelingen van de bijzondere bijstand 

en de meerkostenregeling, waarbij we verwachten dat daarop een groter beroep gedaan 

zal worden.  

 

Bijzondere bijstand 

Er is recht op bijzondere bijstand als iemand door medische kosten die niet worden 

vergoed vanuit de zorgverzekering in financiële problemen komt of dreigt te geraken. 

We stellen extra budget beschikbaar voor de bijzondere bijstand, te reserveren voor 

medische kosten. We reserveren een bedrag van € 200.000,- extra voor de doelgroep. 

Dit doen we vooralsnog voor een periode van twee jaar. Na twee jaar monitoren we of 

die inschatting klopt. Misschien blijkt het wenselijk te zijn om ook na 2024 middelen 

toe te voegen aan het budget voor bijzondere bijstand. In dat geval wordt dit betrokken 

bij de begroting van 2025 (integrale afweging).  

 

Meerkostenregeling 

De meerkostenregeling is een regeling voor om extra kosten door een chronische 

ziekte of een beperking te compenseren. De CZM was een zorgverzekering die gericht 

was op lastenverlichting van inwoners met hoge zorgkosten.  

 

In uw motie vraagt u onder andere om te kijken naar de mogelijkheid om de 

meerkostenregeling te verhogen. Een ophoging van het bedrag van de 

meerkostenregeling past binnen het doel van de CZM, namelijk lasten verlagen voor 

inwoner met een hoge zorgbehoefte. Vanwege deze tijden waarin mensen steeds 

moeilijker kunnen rondkomen kiezen we ervoor een deel van het vrijgevallen budget 

ook daadwerkelijk naar deze inwoners te laten gaan. We verhogen dan ook het bedrag 

van de meerkostenregeling met € 40,- naar € 400,-. Daarmee valt het compenserende 

bedrag boven het verplichte eigen risico van € 385,-. De extra kosten hiervan bedragen 

afgerond € 250.000,- per jaar vanaf 2023.  
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Transitiekosten 

Om mogelijk onvoorziene kosten te kunnen opvangen reserveren we eenmalig in 2023 

een bedrag van € 150.000,-.  

 

3. Aanvullende inzet vrijval ten behoeve van de doelgroep 

Omdat de CZM tot doel had om bij mensen met een laag inkomen zorgkosten te 

verlagen, de gezondheid te bevorderen en zorgmijding te voorkomen, willen we de 

resterende middelen als volgt inzetten.  

 

Menstruatiearmoede 

In navolging van de motie ‘Uitbannen van menstruatie-armoede’ (M05 op 6 juli 2022) 

reserveren we € 30.000,- voor 2023 en € 60.000,- daarna voor een aanpak hiervan. 

Binnenkort komen we bij u terug met een brief waarin we vertellen hoe de 

gereserveerde gelden worden ingezet.  

 

Mondzorg 

Kinderen en volwassenen met een lage sociaaleconomische status hebben relatief een 

minder goede mondconditie, met alle gevolgen van dien. In onze gemeente gaat 1 op 

de 5 kinderen niet naar de tandarts voor periodieke controle; bij peuters is dit zelfs 

60%. Dit terwijl mondzorg voor kinderen tot 18 gratis is. In de Kamerbrief Aanpak 

geldzorgen armoede en schulden van 22 juli 2022 is mondzorg benoemd als een van 

de aandachtsvelden. We stellen voor per 2023 de kwaliteit van de mondzorg van 

minima te verbeteren met een aantal acties die deels directe invloed hebben, deels 

structuren leggen. In 2024 en verder kunnen we per jaar bezien of (en welke) acties 

met een directe invloed nodig zijn. Vooralsnog schatten we de kosten op € 50.000,- 

per jaar.  

 

Welzijn op recept 

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. 

Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid 

hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal-

maatschappelijke problemen een rol, zoals het overlijden van een partner, verlies van 

werk, armoede, eenzaamheid etc. Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen 

naar de welzijnscoach, zodat een integrale aanpak wordt geboden. Het resultaat is dat 

de patiënt meer welbevinden heeft en minder beroep doet op de eerstelijnszorg. De 

ervaringen in Lewenborg zijn positief: huisartsen zijn erg enthousiast willen het graag 

inzetten. Omdat er geen budget meer beschikbaar is, kan het niet verder worden 

uitgerold. Voor 2023 kunnen we met € 85.000,- de methodiek in één extra wijk 

inzetten. Voor 2024 en daarna kunnen we de methodiek met € 240.000,- in nog eens 

twee wijken inzetten, zodat inwoners dan in drie extra wijken Welzijn Op Recept 

kunnen gebruiken. Over de specifieke invulling vindt nog afstemming plaats met WIJ. 

 

Volwassenfonds Sport & Cultuur 

Deelnemen aan sport zorgt o.a. voor een goede conditie, verminderde kans op ziekten, 

een sterk sociaal netwerk én een groeiend zelfvertrouwen. Het Volwassenenfonds 

Sport & Cultuur zorgt ervoor dat volwassenen die leven rond het bestaansminimum 

(maximaal 120% van de bijstandsnorm) lid kunnen worden van een sportvereniging of 

culturele instelling. Op die manier maken we sport of cultuur voor iedereen 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/12/kamerbrief-aanpak-geldzorgen-armoede-en-schulden
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/12/kamerbrief-aanpak-geldzorgen-armoede-en-schulden
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toegankelijk. Wegens het succes blijkt het huidige budget niet toereikend. We willen 

de resterende CZM-middelen gebruiken om het fonds voor wat betreft het 

sportgedeelte aan te vullen met € 35.000,- voor 2023 en voor de jaren daarna met 

€ 50.000,-.  

 

Conclusie 

Samenvattend worden de vrijgevallen middelen van de CZM als volgt besteed aan de 

doelgroep:  

 

1. Voorlichting en advies   2023 2024 2025 2026 

Persoonlijk advies op locatie of 

aan huis 
I 

150 100 ntb ntb 

2. Financieel vangnet           

Bijzondere bijstand I 200 200 ntb ntb 

Meerkostenregeling: verhoging 

bedrag naar € 400,- S 250 250 250 250 

Transitiekosten I 150       

3. Aanvullende inzet vrijval ten 

behoeve van de doelgroep           

Menstruatiearmoede S 30 60 60 60 

Mondzorg S 50 50 50 50 

Welzijn Op Recept S 85 240 240 240 

Volwassenenfonds Sport S 35 50 50 50 

Totaal  950 950 650 650 
 

In de eerste twee jaar wordt de vrijval volledig ingezet voor de doelgroep. Op een 

tweetal onderdelen gaan we vooralsnog uit van incidentele inzet voor twee jaar. Dit 

hebben we ook in de ontwerpbegroting 2023 verwerkt.  

Bij de begrotingsvoorbereiding 2025 wordt gekeken of het wenselijk is de inzet op 

deze onderdelen voort te zetten.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


