
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

21 februari 2006 bij ons college ingekomen vragen van de P.G.M. Elbers en 

mevrouw H. van der Molen en het door het college gegeven antwoord. 

 

          De burgemeester, 

          mr. J.J.H. Pop 

 

 

Fractie SP 

Hilde van der Molen en Pieter Elbers 

Vragen ex artikel 38 reglement van orde 

 

Haarlem, 21 februari 2006 

 

Geacht College,  

 

Na onderzoek van cliëntenorganisaties blijkt dat er waarschijnlijk een groot aantal 

dakloze mensen, zorgmijders en mensen met een minimum inkomen onverzekerd 

vanaf 1 maart door het leven gaat. Cliëntenorganisaties doen hun best zoveel 

mogelijk mensen te benaderen en te motiveren om voor 1 maart 2006 via SoZaWe 

deel te nemen aan de collectieve zorgverzekering met het Zilveren Kruis Achmea, 

die begin februari is rond gekomen. Volgens zeggen is het vechten tegen de 

bierkaai, omdat de cliënten hun premie met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 

moeten betalen en daar het geld niet voor hebben. Als er wel zorgtoeslag door de 

doelgroep is aangevraagd, moeten ze die later weer terug betalen, waarmee de 

problemen nog meer zullen toenemen, met alle gevolgen van dien. We weten dat er 

ook gezinnen met kinderen straks onverzekerd door het leven gaan en dit geldt nog 

eens extra voor gezinnen met een laag inkomen en kinderen boven de 18 jaar. Dit 

moeten we toch echt niet willen. 

 

Verder is er nog een ander probleem; nml. Dat mensen die in een 

schuldhulpverleningstraject zitten, soms van een zeer een klein per week moeten 

rondkomen en helemaal niet in staat zijn om de nominale premie te betalen. 

 

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de SP de volgende vragen 

 

 Kan iedere  Haarlemmer met een minimum inkomen zich aansluiten bij de 

collectieve zorgverzekering die SoZaWe heeft afgesloten met het Zilveren 

Kruis Achmea en zo ja, hoe komen mensen die geen uitkering via de Sociale 

Dienst ontvangen dat dan te weten? 
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H. van der Molen inzake zorgverzekering en onverzekerdenproblematiek 

 

 
 

 
  
 

 

 

 

  

Raadsstuk 

B&W datum 

Sector/Afd 

Reg.nr(s) 

 

Onderwerp 

 



 

 

97/2006 

97-2 

 

 

 

 

 

 Welke mogelijkheden hebben onverzekerden na 1 maart nog om wel collectief 

verzekerd te raken en welke kosten zijn daar voor de mensen mee gemoeid? 

 

 De SP is er een groot voorstander van om de vaste lasten van cliënten van 

SoZaWe, met hun toestemming uiteraard,  door de Sociale Dienst  te laten 

overmaken om te beginnen met de nominale premie voor de zorgverzekering. Is 

het mogelijk om samen met het Leger de Heils machtigingskaarten in de nacht- 

en dagopvang en het sociaal pension te laten tekenen voor 1 maart en indien 

mogelijk na 1 maart? 

 

 Is het college bereid om via de bijzondere bijstand bij te springen, wanneer de 

nominale premiekosten met terugwerkende kracht vanaf 1 januari voor mensen 

op onoverkomelijke financiële problemen stuiten, waardoor zij er voor kiezen 

onverzekerd te blijven? 

 

 Zijn de Stadsbank en de SMD al in overleg over de betaling van de nominale 

premies van hen die in een schuldhulpverleningstraject zitten, m.a.w. is de 

aflossingscapaciteit daar al aan aangepast? 

 

 Hoeveel mensen heeft het schakelstation in beeld en zijn deze mensen benaderd 

over de zorgverzekering?  

 

 

 

 

 

 

Aan de heer P.G.M. Elbers 

lid van de gemeenteraad 

Beveland 69 

2036 GP  Haarlem 

 

Aan mevrouw H. van der Molen 

Spaarnwouderstraat 20 F 

2011 AD  Haarlem 

 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 21 februari 2006 

zorgverzekering en onverzekerdenproblematiek 

 

 

Geachte heer Elbers en mevrouw Van der Molen, 

 

In antwoord op uw vragen krachtens artikel 38 reglement van orde van de 

gemeenteraad Haarlem d.d. 21 februari 2006 inzake de nieuwe Zorgverzekering en 

de onverzekerdenproblematiek het volgende:  
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1. Kan iedere  Haarlemmer met een minimum inkomen zich aansluiten bij de 

collectieve zorgverzekering die SoZaWe heeft afgesloten met het Zilveren Kruis 

Achmea en zo ja, hoe komen mensen die geen uitkering via de Sociale Dienst 

ontvangen dat dan te weten? 

 

Antwoord 

Ja, iedere Haarlemmer met een inkomen tot 115% van het bijstandsniveau komt in 

aanmerking voor deelname aan de collectieve zorgverzekering. Informatie over 

deze mogelijkheid is o.m. verspreid via een folder over de collectieve 

zorgverzekering, via de brochure over minimaregelingen, via de krant, via 

intermediairs en via de Nieuwsbrief van SoZaWe. 

 

2. Welke mogelijkheden hebben onverzekerden na 1 maart nog om wel collectief 

verzekerd te raken en welke kosten zijn daar voor de mensen mee gemoeid? 

 

Antwoord 

Onverzekerden kunnen zich tot 1 mei a.s. voor een zorgverzekering aanmelden bij 

een zorgverzekeraar zonder dat een boete kan worden opgelegd vanwege 

onverzekerd zijn. Deze aanmelding is met terugwerkende kracht tot 1 januari jl. De 

kosten betreffen de premiebedragen vanaf 1 januari jl.   

  

3. De SP is er een groot voorstander van om de vaste lasten van cliënten van 

SoZaWe, met hun toestemming uiteraard,  door de Sociale Dienst  te laten 

overmaken om te beginnen met de nominale premie voor de zorgverzekering. Is 

het mogelijk om samen met het Leger de Heils machtigingskaarten in de nacht- 

en dagopvang en het sociaal pension te laten tekenen voor 1 maart en indien 

mogelijk na 1 maart? 

 

Antwoord 

Als wij cliënten uit de bijzondere doelgroepen, op grond van art. 57 WWB lid 2 

(bijstand in natura), verplicht verzekeren, is het niet nodig dat deze cliënten 

SoZaWe machtigen tot inhouding. De cliënten uit deze doelgroepen die zich al 

verzekerd hebben, zullen persoonlijk worden benaderd met een 

machtigingsverzoek. 

 

4. Is het college bereid om via de bijzondere bijstand bij te springen, wanneer de 

nominale premiekosten met terugwerkende kracht vanaf 1 januari voor mensen 

op onoverkomelijke financiële problemen stuiten, waardoor zij er voor kiezen 

onverzekerd te blijven? 

 

Antwoord 

Wij overwegen hiervoor bijzondere bijstand, in principe in de vorm van 

leenbijstand, te verstrekken. 

 

5. Zijn de Stadsbank en de SMD al in overleg over de betaling van de nominale 

premies van hen die in een schuldhulpverleningstraject zitten, m.a.w. is de 

aflossingscapaciteit daar al aan aangepast?  
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Antwoord 

Momenteel worden bij het bureau Schuldhulpverlening en Budgetbeheer van 

SoZaWe de budgetplannen van cliënten in schuldhulpverlening aangepast aan de 

gewijzigde premiebedragen. Waar nodig wordt nogmaals bij cliënten hierover 

informatie opgevraagd en wordt gecontroleerd of cliënten de Zorgtoeslag hebben 

aangevraagd 

 

6. Hoeveel mensen heeft het schakelstation in beeld en zijn deze mensen benaderd 

over de zorgverzekering? 

  

Antwoord 

Hoeveel mensen het Schakelstation in beeld heeft is ons op dit moment niet bekend. 

De deelnemende organisaties en mentoren van het Schakelstation zijn als 

intermediair geïnformeerd over de collectieve zorgverzekering van de gemeente.  

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,      de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering     mr. J.J.H. Pop 
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