Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Midden-Delfland
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Midden-Delfland
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden
Midden-Delfland, 25 januari 2017
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Onderwerp

: A033_20-1-2017
: 2016-43161 / 16Z.004805
: gevraagd advies Regeling tegemoetkoming eigen risico zorgkosten 2015-2017

Geacht College,
Naar aanleiding van uw brief dd. 21 december 2016, waarin u de Regeling tegemoetkoming
eigen risico zorgkosten 2015- 2017 ter advisering aan de Adviesraad Sociaal Domein
voorlegt, komt de Adviesraad Sociaal Domein tot de hieronder vermelde bevindingen en
adviezen.
De Adviesraad constateert, dat uw College met de voorgestelde regeling een begin heeft
gemaakt met het opheffen van de ongelijkheid tussen DSW- en niet-DSW-verzekerden in het
compenseren van het verbruik van het verplichte eigen risico van de zorgverzekering
Zo komen de door het Rijk aan de gemeente Midden-Delfland verschafte Wtcg- en CERgelden nu ook beschikbaar voor de gehele doelgroep.
In eerdere adviezen heeft de Adviesraad u steeds gewezen op de onrechtvaardigheid, dat de
betreffende gelden niet voor de gehele doelgroep beschikbaar zijn.
.
De Adviesraad vindt het ook bijzonder sympathiek om deze tijdelijke regeling met
terugwerkende kracht te laten ingaan op 1 januari 2015. Vooral ook, omdat de gemeente
Midden-Delfland al vanaf 2015 de hierboven bedoelde financiële middelen hiertoe heeft
ontvangen.
Omdat de huidige CAV als vorm van bijzondere bijstand meer omvat dan de compensatie
eigen risico voor de zorgverzekering, blijft er toch nog een bepaalde mate van ongelijkheid
tussen belanghebbenden in de doelgroep bestaan. In de Nota Armoedebestrijding en
Schuldhulpverlening heeft u al aangekondigd deze ongelijkheid verder te willen verminderen
of grotendeels op te heffen.
Adviezen:
De Adviesraad adviseert uw College deze tijdelijke regeling met terugwerkende kracht in te
voeren, waarbij mogelijk voor de jaren 2015 en 2016 dekking kan worden gevonden ten laste
van de Reserve Sociaal Domein.
Tevens adviseert de Adviesraad uw College als vervolg op ons advies A031 de overgebleven
ongelijkheid tussen belanghebbenden met betrekking tot de CAV voor het kalenderjaar 2018
geheel op te heffen.
Met belangstelling ziet de Adviesraad uw reactie in het belang van de belanghebbenden
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland
C.J. Harteveld
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