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Beteidsterrein Omgeving
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Op Omroep Brabant was gisteren te lezen dat het Werkplein Etten-Leur 23.000 brieven

namens de 6 werkplein gemeenten heeft verstuurd naar inwoners met een laag inkomen,

uitkering, gezinnen die gebruik maken van WMO of die een kwijtschelding van gemeentelijke

heffing krijgen. ln deze brief is te lezen dat bovengenoemde mensen eventueel gebruik

kunnen maken van de collectieve zorgverzekering.

Tevens is te lezen dat in Etten-Leur brieven gericht waren aan minderjarige kinderen met

gevoelige informatie die in feite niet voor kinderen geschikt is.

Verder bleek dat door de brede communicatie over de collectieve zorgverzekering dit in de

regio heeft geleid tot 3.000 nieuwe aanmeldingen.

Hierover heeft de VLP de navolgende vragen

1. Hoeveel brieven zijn er door het Werkplein Etten-Leur naar inwoners in Roosendaal

verstuurd?

2.Zr¡n er zoals in de gemeente Etten-Leur ook in de gemeente Roosendaal brieven bij

minderjarige kinderen terecht gekomen en zoja hoe heeft dit kunnen gebeuren?

3.Tot hoeveel extra aanmeldingen voor collectieve zorgverzekering heeft dit in de

gemeente Roosendaal geleid?

Namens de fractie van de VLP

Wilbert Brouwers



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1.Er zijn totaal 8633 brieven verstuurd aan inwoners van Roosendaal

2. Het Werkplein Hart van West-Brabant (hierna: het Werkplein) voert voor zes

gemeenten in de regio, waaronder Roosendaal, de wettelijke bijstandsregels en dit

onderdeel van het minimabeleid uit. ln deze het aanbieden van een collectieve

zorgverzekering via CZ aan inwoners met een inkomen tot 120% van de

bijstandsnorm. Omdat de zes gemeenten in 2015 merkten dat veel minder mensen

dan gewenst gebruik maakten van deze voorziening, heeft het Werkplein aan op dat

moment bij ons bekende adresbestanden in de regio een brief gestuurd.

Het doel van die brief was om zorgkosten van minder draagkrachtige inwoners te

verminderen door hen te wijzen op de voordelen van de collectieve regeling.

Dit adressenbestand is per abuis niet gescreend op leeftijd waardoor per ongeluk ook

minderjarigen zijn aangeschreven. Dat heeft het Werkplein gedaan op basis van

informatie die ze van ons hebben gekregen.

Er was op dat ogenblik ook tijdsdruk omdat de zorgverzekeraar pas laat met het

pakket naar buiten kwam.

Niet iedereen die is aangeschreven heeft een laag inkomen.

De informatiebrief van het Werkplein is verstuurd naar inwoners die:

a. een bijstandsuitkering hebben,in 2015 gebruik hebben gemaakt van de Wet

maatschappelijke onder-steuning,

b. die kwijtschelding van gemeentelijke heffingen ontvingen in 2015,

c. die tot 2015 een WTcG- tegemoetkoming ontvingen van het CAK en die het CAK

hebben gemachtigd om hun persoonsgegevens door te geven aan de gemeente.

Niet al deze mensen behoren tot de doelgroep met een inkomen tot 120o/o.

Die gegevens worden door ons niet bijgehouden en hebben wij dus ook niet verstrekt.

Daarom kan ook niet geconcludeerd worden dat de ouders van de minderjarigen die

de brief ontvangen hebben, ook daadwerkelijk een laag inkomen hebben.

Wij betreuren het dat in de media het beeld geschetst is dat kinderen in de brief het

inkomen van hun ouders hebben kunnen lezen. Dat is niet het geval.

Wij zijn het met u eens dat deze brief niet aan minderjarigen gestuurd had mogen

worden. De reden dat dit toch gebeurd is, is dat bij de aanlevering van het

adresbestand door de gemeente niet vooraf gecheckt is op leeftijd.

Dat is een fout geweest, die wij uiteraard betreuren.

Bij de verstrekking van een adressenbestand zullen wij voortaan nagaan of zich hierin



gegevens van minderjarigen bevinden en -als datzo is- afwegen of de verstrekking

daarvan nodig is met het oog op het doel van de correspondentie.

3. Tot begin januari 2016 hebben 1834 volwassenen een verzoek tot deelname bij het

Werkplein Hart van West-Brabant ingediend.

ln dit aantal zitten ook 654 mensen die in 2015 al collectief verzekerd waren en die

ingaande 2016 van pakket wilden wisselen.

Al met al lijkt er dus een forse toename van het gebruik van deze collectiviteit te zijn,

wat wij een mooi resultaat vinden.

Maar vanwege de administratieve venruerking, zowel bij CZ als het Werkplein, zal pas

medio februari 2016 duidelijk worden wat de exacte omvang van het nieuwe

verzekerden besta nd zal zijn.
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