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1. Het college besluit kennis te nemen van het ongevraagd advies van de SoZaWe-raad over het
Gemeentelijk Extra Pakket en stemt in met de beantwoording van het advies.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. Het besluit en de antwoordbrief wordt gezonden aan de SoZaWe-raad en gepubliceerd op de

pagina van de SoZaWe-raad op de gemeentelijke website.
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DOEL: Besluiten
De SoZaWe-raad heeft een ongevraagd advies uitgebracht over de uitvoering van het Gemeentelijk
Extra Pakket. Dit is een collectieve ziektekostenverzekering die de gemeente Haarlem in het kader van
het minimabeleid aanbiedt aan haar inwoners.
Het college is bevoegd het schriftelijk advies te beantwoorden. Met het antwoord voldoet het college
aan de afspraken zoals vastgelegd in de verordening SoZaWe-raad.



Geachte leden van de SoZaWe-raad,

Wij hebben uw advies over problemen die klanten van de Sociale Dienst
ondervinden bij deelname aan het Gemeente Extra Pakket, de gemeentelijke
collectieve ziektekostenverzekering voor minima, ontvangen.

Allereerst betreuren wij het dat onze reactie op uw advies door omstandigheden te
lang op zich heeft laten wachten. Met deze brief reageren wij alsnog op uw advies
en bevestigen wij hetgeen wij eerder met u in de vergadering van de SoZaWe-raad
over dit onderwerp hebben besproken.

U geeft aan dat de SoZaWe-raad de problematiek bij de uitvoering van het
Gemeente Extra Pakket (GEP) al meerdere malen heeft gesignaleerd. Wij
onderschrijven deze problematiek. De afgelopen tijd hebben Zilveren Kruis
Achmea (ZKA) en de gemeente gezamenlijk gewerkt aan verbetering van de
administratieve processen. Dit heeft geleid tot een verbeterde dienstverlening aan de
deelnemers en een vermindering van het aantal problemen inzake de doorbetaling
van verzekeringspremies.

Dit neemt niet weg dat de uitvoering van het GEP nog steeds voor verbetering
vatbaar is. Wij doen er alles aan om een zo goed mogelijk product aan de
deelnemers van het GEP aan te bieden. De deelnemer blijft zelf wel te allen tijde
eindverantwoordelijke voor een juiste en tijdige premiebetaling. Bij een achterstand
of beëindiging van een (aanvullende) verzekering wordt de deelnemer hierover
bericht door ZKA. Wij kunnen daarom niet garant staan voor de extra kosten.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
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