
  
 

Advies 2018-04 d.d. 16 november 2018 

Onderwerp Compensatie hoge zorgkosten voor 

de minima 
 

Geachte College, 
 

In ‘Zeewolde Actueel’ van 6 november lazen wij een stuk over het niet 
compenseren van hoge zorgkosten voor de minima. Een aantal politieke partijen 

diende in de raadsvergadering van 1 november een motie in om de minima een 
compensatiemogelijkheid te verschaffen op het moment dat zij met hoge 
zorgkosten te maken krijgen. Deze motie haalde het niet. 

 
De argumenten, die volgens het artikel uw college aanvoerde om de motie niet 

te aanvaarden, waren dat: 
- Er geen financiële dekkingsmogelijkheden waren voor 2019 
- Mensen met hoge zorgkosten via Maatschappelijke Dienstverlening 

Flevoland gebruik kunnen maken van bijzondere bijstand. 
 

In ons advies over de nota Bestaanszekerheid van 28 april 2018 hebben wij 
onder de aanbevelingen deze aanbeveling opgenomen: 
‘Een grote bron van zorg voor de Burgertafel is de stapeling van 

zorgkosten voor langdurig chronisch zieken. Deze categorie dreigt 
duidelijk tussen de wal en het schip te raken. Wij bevelen u aan hier 

nader onderzoek naar te doen en, mogelijk, met oplossingen te komen.’ 
 
Uit uw advies (d.d. 6 september) met bijbehorende memo (d.d. 5 september), 

die ter inzage lagen in het Beraad van 9 oktober, blijkt dat u dit deel (onderzoek) 
van de aanbeveling heeft overgenomen.  

 
Momenteel zijn een aantal onzekere factoren, die genoemd worden in de memo, 
weggenomen of worden op korte termijn weggenomen: 

- De zorgpremie 2019 is of wordt binnenkort gepubliceerd (premie 
basisverzekering Zilveren Kruis stijgt met 7,3%) 

- Er komt een vaste eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen WMO van  
€ 17,50 per 4 weken. Momenteel betalen de minima € 10,= per periode 
van 4 weken. 

 
Niet weggenomen zijn de onzekerheden over: 

- Hoeveel inwoners een laag inkomen hebben (kan er geen gebruik gemaakt 
worden van CBS cijfers? 

- Het aandeel van hen dat gedurende 3 jaar zijn eigen risico voor de 
zorgverzekering opmaakt 

- Hoeveel inwoners daadwerkelijk van de compensatieregeling gebruik 

willen gaan maken. 
- De gevolgen van het vaste abonnementstarief voor 

maatwerkvoorzieningen in de WMO 
 
 



  
 
 

Deze onzekerheden zullen ook niet weggenomen zijn wanneer er voor 
compensatie in 2020 beslist moet worden. De cijfers over het gebruik zullen 
immers pas in de loop van 2020 beschikbaar komen. 

 
Toch menen wij, als Burgertafel, dat de gemeente zich tot het uiterste in 

moet spannen om (al dan niet in EHZ verband) de gevolgen voor deze 
groep zo mogelijk voor 2019 te compenseren door een éénmalige 
dekking. 

Voor de jaren na 2019 zou de compensatie dan structureel gedekt 
dienen te worden. 

 
Wij wensen u veel wijsheid toe bij het afwegen van uw beslissingen. 


