
 

• De beleidsmedewerker stuurt de adviesaanvraag naar de ASD: info@asdb.nl  

• De ASD stuurt het advies digitaal naar de gemeente: info@gembest.nl  

• De ASD ontvangt een bevestiging van het ingediende advies van info@gembest.nl  

• De beleidsmedewerker voegt het advies van de ASD toe aan het college- of raadsvoorstel. 

• Nadat het college een besluit heeft genomen, informeert de beleidsmedewerker de ASD hierover met het 
daarvoor opgestelde format. De beleidsmedewerker legt uit op welke wijze het advies van de ASD in het 
collegevoorstel is meegenomen. Let op als niet binnen 6 weken een besluit wordt genomen, geeft de 
beleidsmedewerker dit door aan de ASD. De beleidsmedewerker houdt de ASD op de hoogte van de voortgang.  

• Als het een raadsvoorstel betreft, kan de ASD gebruik maken van het inspreekrecht. 
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Deadline advies ASD 19-11-2021 

Thema Participatie 

College-/raadsvoorstel Collegevoorstel tegemoetkoming aanvullende premies collectieve 

ziektekostenverzekering 2022 

Corsa nr voorstel  nnb 

Bijlage(n) 
 

Beleidsmedewerker Hans Schocke 

Vakafdeling Afdeling Regie en Ontwikkeling 

Kopiehouder ASD Geert-Jan van Hal 

Kenmerk ASD ASDB21.266.05 

 

 

Advies  
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best 

 
De Adviesraad Sociaal Domein Best brengt hierbij gevraagd advies uit over het collegevoorstel tegemoetkoming 
aanvullende premies collectieve ziektekostenverzekering 2022.  
 

Toestandkoming advies 

Voor het opstellen van het advies hebben wij kennisgenomen van meerdere achterliggende documenten en is overleg 
gevoerd met de betrokken ambtenaar van de gemeente. Vanwege de korte tijdspanne was het niet mogelijk om 
contact te zoeken met inwoners en organisaties. Bij het opstellen van het advies zijn ervaringen uit eerdere contacten 
met de doelgroep meegenomen. 

 

Advies/conclusie 

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college om wel in te stemmen met het voorstel, met inachtneming van de 
hieronder vermelde argumentatie, risico’s en aandachtspunten. 
 
 

Argumenten 

Met de collectieve zorgverzekering krijgen uitkeringsgerechtigden en overige minima in Best een tegemoetkoming op 
de premies voor een basisverzekering al dan niet met een uitgebreide aanvullende verzekering. Daarmee wordt een 
voor 2022 hogere premie niet geheel gecompenseerd, maar wordt een groot deel van de extra gelden (in 2022  
€ 17.000,- meer dan in 2021) voor bijzondere bijstand aangewend voor die extra tegemoetkoming van € 2,- per 
maand. Aangezien er in 2021 533 personen recht hadden op die tegemoetkoming en dat aantal naar verwachting ook 
in 2022 zal worden bereikt, kost deze verhoogde tegemoetkoming € 14780,-. 
 
 

Risico’s 

Jaarlijkse verhoging nominale premiestijging 
Door de hoge kosten in de gezondheidszorg en het blijvend oplopen van de kosten die we allemaal dragen en voelen in 
onze portemonnee blijft het een risico dat het kabinet jaarlijks besluit dat de verzekeraar de premies mag verhogen 
van de basisverzekering en aanvullende verzekering. De afgelopen jaren hebben laten zien dat het kabinet het eigen 
risico heeft bevroren, dit is echter geen vast genomen besluit voor de toekomst. Als het eigen risico verder stijgt en 
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daarnaast de verzekeringspremie eveneens stijgt, voorzien wij hier een extra risico voor de doelgroep. Omdat ook de 
inflatie (met name levensmiddelen en energie) hoog is, wordt het voor met name deze mensen steeds lastiger om rond 
te komen.  
 
Een ander risico is een eventuele toename van het aantal rechthebbenden op deze tegemoetkoming. Daartegenover 
staat een mogelijk positievere situatie dat het aantal rechthebbenden door positieve economische ontwikkelingen ook 
zou kunnen afnemen.   
 
 

Aandachtspunten 

Wij vragen het college en de raad dan ook met klem bovengenoemde risico’s te monitoren en de gevolgen ervan 
kritisch in beschouwing te nemen ten aanzien van deze toch al kwetsbare groep burgers in Best en zo nodig hierop (in 
ieder geval, maar niet uitsluitend, jaarlijks) te anticiperen. Het gemeentebestuur moet waken voor een situatie waarin 
een groeiende groep mensen onder de armoedegrens gaat vallen. Het verdient dan ook aanbeveling om voor in de 
toekomst te verwachten premie- en eigen risicoverhogingen van ziektekostenverzekeringen voldoende financiële 
ruimte reserveren.   
 
Verder; mocht het aantal rechthebbenden afnemen, dan dient de alsdan vrijgekomen financiële ruimte te worden 
benut voor verdere verhoging van de maandelijkse tegemoetkoming voor de resterende rechthebbenden.  
 
 
Graag ontvangen wij een reactie op dit advies met daarbij informatie over het door u genomen besluit. 
 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Best, 
 
Datum, 19 november 2021. 
 
 
 
Freke van der Esch 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 
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