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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

20R.00074 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 11 februari 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Becht 
Portefeuille(s) : armoede 

Contactpersoon : J. Horjus 

Tel.nr. : 8505 

E-mailadres : horjus.j@woerden.nl 
 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Birgitte van Hoesel 
van de Fractie van D66 

over ‘Gemeentepolis’ voor mensen met een laag inkomen duurder 

Beantwoording van de vragen: 

1. Hoeveel inwoners van onze gemeente hebben deze zgn. “gemeentepolis”? 

In Woerden gebruikten in 2019 749 personen de gemeentepolis, waarvan 705 met een premiebijdrage van 
€15,- per maand. 44 personen namen deel in de groep met een inkomen tussen de 110% en 140%, dus 
zonder premiebijdrage. Vanaf 2020 is de inkomensgrens voor de premiebijdrage verhoogd naar 120% van 
de bijstandsnorm. Er is geen aanbod meer zonder premiebijdrage. Dit betekent dat met mensen met een 
inkomen boven 120% niet meer kunnen deelnemen. 
 

Begin 2020 nemen 742 inwoners deel aan de gemeentepolis. 
 

2. Wordt deze Gemeentepolis in 2020 voor de verzekerden in Woerden duurder? 

De polis wordt bij VGZ duurder (ongeveer € 5,50 per maand). Bij Zorg&Zekerheid is de premie gestegen 
met ca €1,90 of € 3,30 per maand, afhankelijk van het pakket. Voor mensen met een minimuminkomen is 
de zorgtoeslag met € 5,- gestegen (alleenstaanden) en voor gezinnen is de stijging €7,-. Ook de 
grensbedragen van de maximale toetsingsinkomens zijn omhoog gegaan. Per saldo is de gemeentepolis 
voor verzekerden bij VGZ iets duurder geworden (ca + € 0,50) en bij Z&Z iets goedkoper (ca - € 3,10 of   € 
1,70). Overigens zijn de pakketten van VGZ goedkoper dan die bij Z&Z. 
 

3. Als dat het geval is, overweegt de gemeente voor deze inwoners een 
compensatiemaatregel? 

De gemeentepolis is een onderdeel van de Participatiewet. Beleid en uitvoering daarvan is overgedragen 
aan Ferm Werk. In overleg met de gemeenten heeft het dagelijks bestuur de doelgroep en de bijdrage 
bepaald. Gezien de slechts geringe stijging van de kosten ziet de gemeente geen aanleiding om het 
dagelijks bestuur van Ferm Werk voor te stellen een compensatiemaatregel te treffen. 

 

Bijlagen: 
De ingekomen brief met corsanummer: 19.091915
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