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Bestuurlijke context
Per 1 januari 2008 loopt het contract inzake de collectieve zorgverzekering dat de gemeente Haarlem
met Zilveren Kruis Achmea heeft afgesloten af. Overeenkomstig de wens van onze raad en in het kader
van het Haarlemse minimabeleid willen we ook voor het jaar 2008 een collectieve zorgverzekering
aanbieden. Zoals opgenomen in het huidige contract, maken wij gebruik van de mogelijkheid het
contract te verlengen met Achmea voor de duur van één jaar. Over de condities van het contract dient
nog te worden onderhandeld.
Deze collectieve zorgverzekering is bestemd voor iedere inwoner van Haarlem met een inkomen op het
minimumniveau1 en omvat aanvullende verzekeringen en een bijzondere bijstandspakket, tezamen het
Gemeente Extra Pakket (GEP) genoemd2.
Om een nieuw contract af te sluiten hebben wij ons aangesloten bij een onderhandelingsdelegatie van
gemeenten in Noord Holland. Gezamenlijk trachten de gemeenten een voor de klanten interessant
pakket én prijsstelling te bereiken door het schaalvoordeel dat wij gezamenlijk kunnen bieden. De
onderhandelingsdelegatie staat onder leiding van de gemeente Zaanstad en nadert de afrondende fase
waarin de conceptovereenkomst wordt ontworpen.
Op verzoek van de gemeente Zaanstad mandateren wij thans formeel de gemeente Zaanstad tot het
voeren van de onderhandelingen. Het onderhandelingsresultaat wordt ter definitieve besluitvorming nog
voor het einde van 2007 aan ons voorgelegd, zodat nog voor het einde van het jaar de implementatie van
de nieuwe zorgverzekering tot stand kan worden gebracht.
Ook onze klanten zullen nog voor het einde van het jaar worden geïnformeerd.

1
2

het Haarlems minimumniveau is een inkomen tot 115% van het bijstandsniveau.
zie ook de nota SZW/2006/524.

B&W-besluit:
1. Het college mandateert de gemeente Zaanstad tot het voeren van de onderhandelingen met Zilveren
Kruis Achmea over de collectieve zorgverzekering verzekering voor minima in 2008.
2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
3. Het college informeert de raad over het onderhandelingsresultaat, de financiële gevolgen en de
implementatie van de nieuwe collectieve ziektekostenverzekering.
4. Communicatieparagraaf: de brief wordt gezonden aan het college van de gemeente Zaanstad.
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Geacht college,
Op korte termijn moeten onderhandelingsgesprekken gevoerd worden tussen de
gemeenten en Achmea, om voor 2008 te komen tot een collectieve aanvullende
ziektekostenverzekering voor personen met een inkomen op minimumniveau.
Uw gemeente heeft aangeboden deze onderhandelingen te willen voeren voor
gemeenten in de regio Zaanstreek / Waterland en de regio Haarlem.
Wij zijn van mening, dat als gemeenten in dit verband samenwerken, de
mogelijkheden vergroot worden om een optimaal resultaat te behalen.
Daarom hebben wij besloten aan te sluiten bij deze samenwerking en machtigen uw
gemeente om namens onze gemeente onderhandelingsgesprekken te voeren met
Achmea.
De machtiging wordt verleend tot en met het opstellen van een definitief
conceptcontract. Op basis het definitieve conceptcontract, wordt door ons bepaald
of wij met het onderhandelingsresultaat instemmen en het voorgelegde contract
zullen ondertekenen.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
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