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WWB-WSW cliëntenraad 
p/a Halmersinge 9 
9471HM Zuidlaren 
 
 
Aan:  Gemeente Tynaarlo 
 Mw. G. Koopman 
 
 
Betreft:  advies Collectieve Aanvullende Zorgverzekering 
        
 
 
 
Zuidlaren, 27 oktober 2014 
 
 
 
Geachte mevrouw Koopman, beste Gerda, 
 
De cliëntenraad WWB – WSW maakt bezwaar tegen de zeer beperkte adviestermijn.  Uit  belang van  
onze achterban  hebben we besloten te komen tot een volgend, summier, advies. 
 
Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 16 oktober  2014 gericht aan de cliëntenraad WWB- WSW om te 
komen tot een advies betrekking hebbend op de nota Collectieve Aanvullende Zorgverzekering; 
na door u en uw collega’s van de Gemeenten Aa en Hunze en Assen voorgelicht te zijn op donderdag 
16 oktober jl.; 
na overleg  tussen de leden cliëntenraad  WWB- WSW, dd. 24 oktober 2014, 
 
komt de cliëntenraad WWB- WSW tot de volgende aanbevelingen: 
 

1. De nota Collectieve Aanvullende Zorgverzekering  kan niet los worden gezien van de 
kadernota Participatiewet en de beleidsnota WMO. In deze nota wordt gesproken over 
‘iedereen heeft talent’ en  ‘de regie leggen bij de burger’. Noch in de nota Collectieve 
Aanvullende Zorgverzekering, noch in de toelichting of tijdens de voorlichtingsavond 
voornoemd, komen deze uitgangspunten tot haar recht. 
 
Wij adviseren u elke nota en/of  verordening op te stellen vanuit de basisprincipes van de 
Participatiewet. 

 
2. In de nota Collectieve Aanvullende Zorgverzekering  is sprake van een 120% inkomensnorm, 

onderbouwd vanuit het kostenaspect. Er wordt uitgegaan van maximaal 40% deelname aan 
deze regeling.  De adviesraad is van mening dat een stevige onderbouwing van de 120% 
norm ontbreekt en vraagt zich af waarom de gemeente niet streeft naar 100% deelname. 
Daarnaast zijn wij van mening dat een substantieel deel van burgers die te maken hebben 
met een wisselend inkomen (bv.  de ZZP-er) getroffen wordt door deze inkomensnorm. 

 
Wij adviseren de inkomensnorm te verhogen naar 130%. 
Daarnaast adviseren wij u (financiële)ruimte te houden voor burgers die boven de 
inkomensnorm uitkomen, maar toch te maken krijgen met onevenredig hoge zorgkosten.  
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Met vriendelijke groet, 
Dick Kramer 
Secr. WWB – WSW cliëntenraad 


