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Vragen commissie samenleving schuldhulpverlening

Geachte raad,
In de commissie Samenleving van 4 december 2017 zijn tijdens de behandeling van het voorstel over
het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening een aantal vragen gesteld over dit beleidsplan. Middels
deze brief hopen we deze vragen te beantwoorden.
Aanpassingen beleidsplan
U vroeg om de passage onder paragraaf 1.2.2. uit het beleidsplan op een andere manier te formuleren.
Wij hopen dat middels de aanpassingen die gedaan zijn tegemoet wordt gekomen aan dit verzoek. Ook
vroeg u om in het beleidsplan meer aandacht te besteden aan het vroegsignaleringsnetwerk. Door het
toevoegen van paragraaf 2.6.1. hopen wij dat we ook aan deze vraag tegemoet zijn gekomen.
Naast deze aanpassingen in het beleidsplan hebben wij ook toegezegd om een aantal vragen schriftelijk
te beantwoorden.
Welke mogelijkheden zijn er voor mensen met betalingsproblemen om gebruik te maken van de
aanvullende ziektekostenverzekering?
De gemeente Beuningen heeft met CZ en VGZ een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten. In de
overeenkomsten met beide verzekeringen staan bepalingen opgenomen over hoe omgegaan wordt met
personen met een premieschuld.
Bij CZ staat in de overeenkomst onder 3.4. opgenomen dat personen met een premieschuld door de
Zorgverzekeraar zullen worden geaccepteerd op grond van de Collectieve Zorgverzekering voor Minima
(CZM) nadat de betreffende persoon (of eventueel gemeente) de premieschuld volledig heeft betaald of
wanneer er met de Zorgverzekeraar een betalingsregeling is overeengekomen. De CZM op grond van
deze overeenkomst bestaat uit een door de verzekeringnemer te sluiten:
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a.

Zorgverzekering (basisverzekering) als bedoeld in de zorgverzekeringswet: de CZ Zorg-op-

b.

maatpolis; en een
Aanvullende verzekering van Zorgverzekeraar, zoals vermeld in het bevestigingsoverzicht

Bij VGZ staat onder 2.5 in de overeenkomst opgenomen dat in het geval van een betalingsachterstand
bij Zorgverzekeraar gebruik kan worden gemaakt van de in de overeenkomst tussen Zorgverzekeraar en
Gemeente gecreëerde voorwaarden indien Gemeente, vanaf het moment waarop een
premieachterstand van maximaal 4 maanden is ontstaan, de verschuldigde nominale en aanvullende
premie inhoudt op de uitkering van betrokkene. De overeenkomst bestaat uit:
a. Zorgverzekeringsovereenkomsten als bedoeld in artikel 1 onderdeel d van de Zvw;
b. Aanvullende verzekeringen, te weten VGZ GemeentePakket Compact, VGZ Gemeentepakket
Compleet en VGZ GemeentePakket Compleet inclusief herverzekering verplicht wettelijk eigen
risico.
We zullen nader onderzoeken in hoeverre deze regelingen met de zorgverzekeraars kunnen worden
geactualiseerd/ worden aangescherpt.
Wanneer zal de pñot budgetbeheer geëvalueerd worden?
In het beleidsplan staat in paragraaf 2.1.2. in de laatste alinea het volgende geschreven:
“Aan het eind van 2018 zal worden onderzocht of budgetbeheer inderdaad leidt tot een
afname van bijzondere bijstand kosten voor bewindvoering en tot meer financiële
zelfredzaamheid bij schuldenaren. Dit zal gedaan worden door de bijzondere bijstand
kosten voor bewindvoering uit 2018 te vergelijken met de kosten uit 2017 en door mensen
die in 2018 gebruik hebben gemaakt van budgetbeheer te bevragen over hun ervaring en
over hun financiële zelfredzaamheid. Mocht blijken dat budgetbeheer positieve resultaten
laat zien dan willen we daar in de volgende járen mee verder gaan.”
De pilot budgetbeheer zal eind 2018 al geëvalueerd worden.
Meer informatie
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan vernemen we dat graag.
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