
 

 

                 

 
 

 

 

Vragen over het Armoedebeleidsplan 2014-2018: 

 

De gemeentepolis wordt vanaf 2015 de collectieve voorziening om inwoners met hoge zorgkosten te 

compenseren. Via de gemeentepolis worden vanaf 2014 ook eigen bijdrages voor AWBZ/WMO vergoed.               

 

*De antwoorden van wethouder Kroon staan cursief tussen de gestelde vragen (15-1-2014MB) 

 

•  Er zijn mensen die bewust geen gebruik maken van de Gemeentepolis omdat ze vanwege 

   voor hen moverende redenen kiezen voor een polis bij een andere zorgverzekeraar. 

   Betekent dit dat ze daardoor enkele vergoedingen, zoals de eigen bijdrage voor 

   huishoudelijke hulp, niet meer ontvangen? 

 

Ja, dat klopt. Vanaf 2014 ontvangen inwoners geen bijzondere bijstand meer voor medische kosten en voor de eigen 

bijdrage Awbz/Wmo.  Dat besluit hebben wij in december 2011 genomen. Het is geen beslispunt in het beleidsplan 

armoedebestrijding waarover u vragen stelt.  De reden waarom wij geen bijzondere bijstand meer verstrekken voor 

die kosten is dat de Zorgverzekeringswet,  Awbz en Wmo voorliggende voorzieningen zijn voor die kosten. In die 

wetten is geregeld welke zorg vergoed moet worden.  Dat staat ook zo beschreven in de Wet werk en bijstand. Wij 

vinden het ieders eigen verantwoordelijk zich te verzekeren voor de kosten van de medische zorg die iemand nodig 

heeft (zoals bijvoorbeeld de kosten van een bril en tandartsbehandelingen). Maar wij weten ook dat het voor 

inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen moeilijk kan zijn de premie voor een goede zorgverzekering te 

betalen. Hetzelfde geldt voor de eigen bijdrage Awbz/Wmo. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk, waarbij is 

berekend wat iemand (ook met een laag inkomen) kan betalen.  Maar voor mensen met een laag inkomen en 

weinig vermogen kan het moeilijk zijn de minimale eigen bijdrage te betalen.  

 

Daarom bieden wij inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen de mogelijkheid deel te nemen aan de 

GemeentePolis. Door onze bijdrage aan de zorgverzekeraar krijgen deelnemers een korting op de basisverzekering 

en extra vergoedingen uit de aanvullende verzekering (bijvoorbeeld een complete bril eens in de twee kalenderjaren). 

Ook de eigen bijdrage Wmo/Awbz wordt vergoed door de GemeentePolis.  

 

•  Als dat het geval is, hoe verhoudt zich dat tot het uitgangspunt dat de inwoner en zijn 

   situatie het uitgangspunt zijn en niet de regelingen? 

 

Met dit uitgangspunt wordt wat anders bedoeld.  Het uitgangspunt is bedoeld om het minder ingewikkeld en 

bureaucratisch te maken. En met de methodiek zijn wij beter in de inwoner te ondersteunen naar een structurele 

oplossing.  Het uitgangspunt gaat dus niet over de ruimte voor maatwerk bij bijzondere bijstand voor medische 

kosten. 

 

• Om de eigen regie en keuzevrijheid van mensen te waarborgen moet in deze gevallen toch 

   maatwerk mogelijk zijn? Waarschijnlijk gaat het om uitzonderingsgevallen omdat 

   onbekendheid de grootste reden zou zijn van het niet gebruik maken van de 

   Gemeentepolis. 

 

De ruimte voor maatwerk bij bijzondere bijstand voor medische kosten en de eigen bijdrage Awbz/Wmo is beperkt. 

Wij kunnen vanuit de bijzondere bijstand voor medische kosten alleen maatwerk bieden als er sprake is van zeer 

dringende redenen. Daarmee wordt een acute noodsituatie van levensbedreigende aard bedoeld.  De doelgroep is 

met brieven en de nieuwsbrieven geïnformeerd over het besluit dat er geen bijzondere bijstand meer wordt verstrekt 

voor medische kosten en voor de eigen bijdrage Awbz/Wmo. En ze zijn geïnformeerd over de GemeentePolis en de 

voordelen van de GemeentePolis.  

 



 

 

 

 

In het armoedebeleidsplan wordt aangegeven dat het de bedoeling is dat financiële 

problemen zoveel mogelijk worden voorkomen door doelgroepgerichte preventie. De Sociale 

Raad geeft in zijn bijdrage aan dat deze nota staat of valt bij wat er in de praktijk zal worden 

uitgevoerd. Op februari 2009 is er al een amendement van GroenLinks met betrekking tot 

primair preventief beleid voor schuldhulpverlening bij jongeren unaniem door de 

gemeenteraad vastgesteld. Ondanks eerdere toezeggingen van het college is er nog steeds 

geen concrete uitvoering aan het amendement gegeven.      

  

•  Het ontbreken van financiële vaardigheden wordt terecht gezien als een groot risico voor 

   de financiële zelfredzaamheid van mensen. Kan het college een beeld geven van de 

   doelgroepgerichte preventie? Met andere woorden: op welke manier denkt het college 

   welke doelgroepen te bereiken? 

 

Wij hebben u eerder al antwoord gegeven op welke manier uitvoering is gegeven aan uw amendement over 

preventie. Naast de bestaande activiteiten die in het antwoord zijn genoemd, hebben we ook geantwoord dat 

preventie een belangrijk onderdeel zou worden in het beleidsplan armoedebestrijding dat nu in de gemeenteraad 

wordt behandeld. Zoals u ziet in het plan, is preventie een belangrijk onderdeel van het plan. Daarin wordt preventie 

geboden door inwoners te ondersteunen om voldoende inkomen te krijgen en de inkomsten en uitgaven te beheren 

(materiële preventie). En ook preventie door gedragsbeïnvloeding (immateriële preventie). Wij denken dat met deze 

ondersteuning minder inwoners (opnieuw) in de financiële problemen komen.   

 

Aanvullend gaan we doelgroepgerichte activiteiten aanbieden om financiële problemen te voorkomen. In 2014 

werken wij de activiteiten verder uit en bepalen dan ook op welke doelgroepen we ons gaan richten. De doelgroep 

jongeren is een doelgroep die we zeker gaan ondersteunen. Bij de verdere uitwerking van de activiteiten nemen we 

de aanbevelingen mee van de Hogescholen van Utrecht en Amsterdam. Zij hebben onderzocht welke activiteiten 

voor welke doelgroepen wel en niet effectief zijn.  

 

• Als antwoord op de vraag van de Sociale Raad geeft het college aan dat dit beleidsplan het 

   vertrekpunt is voor de verdere uitwerking. De Sociale Raad wijst terecht op de urgentie 

   van het armoedeprobleem, kan het college in een planningsoverzicht aangeven wanneer 

   concrete uitwerking van de speerpunten van dit Armoedebeleidsplan zal plaatsvinden?    

 

Ook wij zien de urgentie het armoedebeleid aan te passen. De urgentie blijkt wel uit de uitkomsten van het 

onderzoek Armoede in zicht. Dat is ook de reden waarom we direct na afronding van het onderzoek aan de slag zijn 

gegaan met een nieuw beleidsplan armoedebestrijding voor de komende jaren.  

 

We zijn nu al druk bezig met een aantal acties uit het beleidsplan. Bijvoorbeeld het bevorderen van de financiële 

zelfredzaamheid, schulddienstverlening aan werkgevers, aansluiting met  Wijkwerk Nieuwe Stijl en het vergroten van 

de bekendheid van onze ondersteuning. 

 

Andere acties pakken we op zodra de gemeenteraad instemt met dit plan en worden in 2014 gerealiseerd. 

Bijvoorbeeld het ontwikkelen en inzetten van preventieve activiteiten, aanpassingen binnen de bijzondere bijstand, 

korting op de premie van de GemeentePolis en uitbreiden van de budgetcoaching.  

 

In 2014 kunnen we nog niet werken met het Meedoenarrangement en de maatwerkvoorziening voor chronisch 

zieken en gehandicapten. Voor die acties hebben we het jaar 2014 nodig om het verder te ontwikkelen en in te 

richten, zodat we het vanaf 2015 kunnen aanbieden aan inwoners die het nodig hebben. In 2014 maken we nog 

gebruik van de huidige Meedoenregeling.   

 

 

Wethouder Kroon 
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