Vragen voor het vragenuur van 6 juli 2022 van 15.30 – 16.20 uur (Topweer)

I Vragen van de fracties van ChristenUnie, SP en Partij voor de Dieren over het stoppen met de
collectieve zorgverzekering (Peter Rebergen)
Op 29 juni 2022 ontvingen wij de brief van het college over het stoppen met de collectieve
zorgverzekering. Het college schrijft dat de evaluatie ertoe heeft geleid dat het college vindt dat deze
regeling niet meer passend is voor onze inwoners. Het college heeft op basis hiervan besloten om het
contract met Menzis betreffende de CZM op te zeggen per 2023. Er wordt ingezet op voorlichting en
advies, zodat inwoners de beste keuze kunnen maken bij het kiezen van een alternatieve, meer
passende en goedkopere zorgverzekering. De indienende partijen steunen wat dat betreft dit besluit
Met het afschaffen van de regeling ontstaat een vrijval voor de gemeente van € 950.000 per jaar. De
indienende partijen vinden dat dit geld voor de doelgroep beschikbaar moet blijven. Inwoners
kunnen te maken krijgen met extra zorgkosten als ze geen collectieve zorgverzekering meer hebben.
Indienende partijen vinden het goed te lezen dat het college deze inwoners wil ondersteunen met
het zoeken van een goede zorgverzekering, dit zijn echter eenmalige uitgaven.
Indienende partijen snappen de overwegingen van het college om met deze regeling te stoppen,
maar hebben nog zorgen over de eventuele negatieve gevolgen voor inwoners. Daarom stellen zij
het college de volgende vragen:

1. Met het afschaffen van de regeling ontstaat een vrijval van middelen. Is het college het met
indiende partijen eens dat deze middelen in eerste instantie beschikbaar moet blijven voor
deze doelgroep? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wil het college hieraan vorm geven?
2. Inwoners worden ondersteund in het zoeken naar een andere zorgverzekering. Hoe zorgt de
gemeente er voor deze mensen te bereiken en wordt hierbij ook de voorzieningenwijzer
ingezet om breed te kijken naar de mogelijkheden van het besparen op kosten?
3. Om de gevolgen voor de deelnemers als raad goed mee te krijgen vragen we het college of
het mogelijk is om halverwege 2023 een tussenstand aan de raad te sturen? Zo nee, waarom
niet?

II Vragen van de fracties van Stadspartij 100% voor Groningen en PVV over compensatiegelden
voor mensen met een te hoge energierekening (Yaneth Menger)
In een eerder stadium hebben diverse fracties het college bevraagd met betrekking tot de
compensatiegelden voor mensen met een te hoge energierekening. Het college gaf aan alles op alles
te zetten om zorg te dragen voor de uitbetaling van de 800 euro in verband met de
compensatieregeling. Daarnaast gaf het college aan een campagne te starten zodat iedereen die hier
mogelijk voor in aanmerking kan komen op de hoogte wordt gebracht en in de gelegenheid gesteld
om deze aan te vragen. Tevens gaf het college aan dat het gehele bedrag ongeacht zijn/haar situatie
(bijvoorbeeld onder bewind staat) op de rekening van aanvrager overgemaakt wordt en het niet voor
andere afbetalingen gebruikt zal worden. Daarnaast heeft Vattenfall bij monde van een van hun
managers “betalingen” zijn grote zorg uitgesproken met betrekking tot de verwachte doemscenario’s
van grote groepen mensen, waaronder de middeninkomens met achterstand in betalingen die
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hierdoor verworden tot wanbetalers, met als gevolg dat zij geen betalingsregelingen mogen/kunnen
treffen waardoor de leverancier het contract afsluit.
Met de betrekking tot de verhoogde energielasten, de compensatie en de nog te verwachten malaise
heeft de fractie van Stadspartij voor 100% Groningen de volgende vragen:
1. Kan het college aangeven wat er tussen de laatste vragenronde en nu precies is gebeurd
(stand van zaken met betrekking tot de uitbetaling van het compensatiegedrag, iedereen die
er recht op heeft inmiddels bereikt, resultaat van de campagne en het uitgekeerde bedrag op
de juiste plek terecht komt, nl. op de rekening van de rechthebbende)
2. Herkent de gemeente het geschetste beeld, heeft zij zicht op de grote toestroom die er
aankomt en is de gemeente voldoende toegerust om dit te kunnen behappen, kortom zijn er
voldoende mensen beschikbaar en is er voldoende knowhow aan boord?
3. Welke specifieke acties onderneemt de gemeente ten aanzien van deze zorgwekkende
ontwikkelingen en om de bestaanszekerheid van onze inwoners blijvend te waarborgen.
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