
Amendement

Invulling taakstelling

De Drechtraad in vergadering bijeen op 7 juli 2020 ter bespreking van o.a. de voorstellen vaststellen 
begroting 2021 en invulling taakstelling, inclusief 1e wijziging begroting 2021.

a) Overwegende dat er bij de vaststelling van de begroting 2020 op 2 juli 2019 een 
bezuinigingstaakstelling is vastgesteld van € 5.0 miljoen en dat door vaststelling van een 
begrotingswijziging op 3 december 2019 de taakstelling is teruggebracht tot € 2,9 miljoen.

Dat het Drechtstedenbestuur thans een voorstel doet van voor bezuiniging van afgerond € 2.0 
miljoen door een 6-tal maatregelen te nemen binnen het sociaal domein, waarbij er nog een 
taakstelling van € 0.9 miljoen overblijft.

b) Overwegende dat onderdeel van het pakket aan maatregelen een bezuiniging is op de collectieve 
ziektekostenverzekering vanuit de SDD, waarbij gekozen wordt voor een maatregel waarbij de 
deelnemers op jaarbasis € 0.3 miljoen minder korting krijgen op hun premie.

Dat de collectieve ziektekostenverzekering met een verplichte aanvullende verzekering voor zowel 
de cliënten als de SDD een dure verzekering is. Zo kost het de SDD jaarlijks € 3.0 miljoen, terwijl 
de cliënten tientallen euro’s per maand goedkoper elders een basisverzekering kunnen afsluiten. 
Het enige dat dan geregeld moet worden is een oplossing voor de zaken die nu onder de 
aanvullende verzekering vallen (fysiotherapie, tandarts en bril). Zie ook de bijlage bij dit 
amendement.

Die oplossing is het niet langer aanbieden van deze voorziening. Een besparing van € 3.0 miljoen. 
Daarvoor in de plaats alles wat nu onder de aanvullende verzekering valt te vergoeden via de 
bijzondere bijstand en hiervoor het budget van de bijzondere bijstand met € 1.5 te verhogen. 
Aangezien lang niet alle cliënten een beroep op de betreffende voorzieningen doen, kan volstaan 
worden met deze verhoging.

Per saldo ontstaat een besparing van € 1.5 miljoen op het sociaal domein, zonder dat cliënten er 
financieel iets van merken. In tegendeel het levert ze zelfs een voordeel op.

c) Overwegende dat er een proces loopt voor de toekomstige samenwerking binnen de 
Drechtsteden (zgn. rapport Deetman) met als gevolg veranderingen voor de bestuurlijke gremia.

Dat het Drechtstedenbestuur inmiddels op een andere wijze is samengesteld. Kijkend naar de nog 
beperkte resterende beleidsmatige taken voor de Drechtsteden zullen er ook minder 
bijeenkomsten van de Drechtraad nodig zijn.

Dat in de begroting 2021 bij het Bureau Drechtsteden de kosten voor beleid en bestuur geraamd 
is op € 3.8 miljoen. Hierbij is geen rekening gehouden met de gevolgen van het rapport Deetman. 
De raming is zelfs € 0.2 miljoen hoger dan in 2020.

Verder is er voor 2021 nog € 0.3 miljoen geraamd voor de regiogriffie, waarvan in het rapport 
Deetman staat dat die taak ondergebracht kan worden bij de regiosecretaris.

Enerzijds wordt er dus € 4.1 miljoen geraamd voor taken die op grond van het rapport Deetman 
deels wegvallen en er anderzijds is er na overname van hetgeen onder b is vermeld nog een 
bezuinigingsdoelstelling van € 1.4 miljoen binnen de begroting van de GR Drechtsteden.



Gaan we dit bedrag dan deels neerleggen bij groepen in de samenleving die het al het zwaarst 
hebben en vullen we het deels nog niet in, zoals het Drechtstedenbestuur dit voorstelt of verlagen 
we het budget bij het Bureau Drechtsteden (onderdelen beleid, bestuur en regiogriffie) met de nog 
resterende taakstelling? In dit voorstel kiezen we voor het laatste.

Besluit het concept-besluit van het Drechtstedenbestuur invulling taakstelling te vervangen door het 
volgende besluit:

1. De collectieve ziektekostenvoorziening van de SDD met een budget van € 3.0 te beëindigen met 
ingang van 2021 en de begroting 2021 met dit bedrag te verlagen.

2. Degenen die een beroep kunnen doen op de collectieve ziektekostenvoorziening voor vergoeding 
van de zaken die nu onder de aanvullende verzekering vallen (fysiotherapie, tandarts en bril) 
vanaf 2021 op declaratiebasis dezelfde vergoeding toe te kennen via de bijzondere bijstand en 
hiervoor het budget van de bijzondere bijstand vanaf 2021 te verhogen met € 1.5 miljoen.

3. Het budget in de begroting 2021 van de GR Drechtsteden op het onderdeel Bureau Drechtsteden 
voor beleid, bestuur en regiogriffier met € 1.4 miljoen te verlagen.

4. De 1e begrotingswijziging 2021, waarin verwerkt de onder 1, 2 en 3 genoemde besluiten, vast te 
stellen.

5. Vast te stellen dat de in 2019 geformuleerde bezuinigingsdoelstelling hiermee volledig is 
gerealsieerd.
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Bijlage: onderbouwing aanpassing collectieve ziektekostenverzekering SDD

Deze verzekering is uitsluitend mogelijk via VGZ en dan in combinatie met een aanvullende 
verzekering (fysio, tandarts en bril). De goedkoopste verzekering kost € 140,40, waarvan de SDD 
€ 15,-- vergoed en VGZ € 3,60 korting geeft, zodat de client € 121,80 betaalt. 

Wat kost nu het aanvullende pakket die je verplicht bent om af te nemen?
Collectieve ziektekostenverzekering VGZ volle bedrag € 140,40
Als je bij VGZ zelf een basisverzekering sluit kost dat € 119,95
Het aanvullende pakket kost dus €   20,45
Hiervan betaalt de SDD €   15,--
Korting VGZ €     3,60
De verzekerde betaalt zelf voor het aanvullende pakket €     1,85

De basisverzekering van VGZ is zeker niet de goedkoopste.
Als je naar de 5 goedkoopste basisverzekeringen kijkt (zie afbeelding) en daarvan de middelste neemt 
(de beste in prijs/kwaliteit), kan je een verzekering sluiten voor € 107,90. Dat is dus € 12,05 goedkoper 
dan de basisverzekering van VGZ.Vergelijk je deze goedkope basisverzekering met de premie voor 
de collectieve verzekering van VGZ dan is de client bij de collectieve verzekering € 13,90 duurder uit.

Conclusie:
1. Voor de cliënten is de collectieve ziektekostenverzekering van de SDD een dure verzekering. 
2. De SDD betaalt voor alle cliënten € 3 miljoen per jaar, ook als cliënten daar geen of maar deels 

gebruik van maken. 


