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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 32 vragen 

19R.00989 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 10 december 2019 

Portefeuillehouder(s) : wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s) : Armoede 

Contactpersoon : J. Horjus 

Tel.nr. : 8505 

E-mailadres : horjus.j@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 32 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Kees de Bruijn 

van de Fractie van CDA 

over de gemeentepolis voor minima 

Beantwoording van de vragen: 

1. Hoeveel inwoners in Oudewater maken gebruik van een dergelijke “Gemeentepolis”? 

In Oudewater mocht tot en met 2019 iedereen met een inkomen tot 140% van de bijstandsnorm gebruik 
maken van de gemeentepolis. Iedereen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm had recht op een 
premiebijdrage van €15,- per maand. Vanaf 2020 is de gemeentepolis alleen toegankelijk voor mensen met 
een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en krijgt iedereen binnen deze groep de maandelijkse 
premiebijdrage van €15,-.  
 

In Oudewater gebruikten in 2019 111 personen de gemeentepolis, waarvan er 6 personen vallen in de 
groep inkomen tussen 110% en 140% van de bijstandsnorm. 
 

2. Wordt deze “Gemeentepolis” ten gevolge van de lagere collectiviteitskorting in 2020 duurder 

voor die inwoners in Oudewater? 

De polis wordt bij VGZ duurder (ongeveer €5,- per maand). Bij Zorg &Zekerheid ligt de verwachte stijging 
tussen de €1,90 en €3,30,- per maand. Desondanks is bij Prinsjesdag 2019 bekend gemaakt dat de 
zorgtoeslag zal stijgen. De verwachte stijging is rond de €5,- per maand, dit wordt eind 2019 vastgesteld. 
 

3. Zo ja, overweegt het college dan een compensatiemaatregel voor deze inwoners? 

Het college overweegt geen compensatiemaatregel voor deze inwoners ten gevolge van het verlagen van 
de collectiviteitskorting. Wel is de groep minima die recht heeft op een premiebijdrage vergroot. 

 

Bijlagen: geen 

 

De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     

ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 
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