
Schriftelijke vragen. (Artikel 39 Reglement van Ord e) 
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(* in te vullen door de raadsgriffier) 

Datum: 14 januari 2017 

Steller vragen: 
  

Fractie OpsterLanders en PvdA 

Onderwerp: 
 

Verschillen in maandelijkse zorgpremies voor de minima 
 

Toelichting: “Zorg wordt steeds duurder. Daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd 
bent. De gemeente Opsterland komt mensen met een laag inkomen 
tegemoet in hun kosten door een collectieve zorgverzekering via de 
Friesland Zorgverzekeraar aan te bieden: de AV Frieso. Door hieraan deel 
te nemen profiteert u van veel extra vergoedingen en bespaart u een 
behoorlijk bedrag. De gemeente betaalt namelijk een deel van uw premie.” 
 
Aldus de website van de gemeente Opsterland over de collectieve AV 
Frieso zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen.  
 
Gemeenten betalen ook mee voor de minima. Uit ons onderzoek bleek, dat 
deze korting per gemeente verschilt. 
 
Smallingerland:     premie € 142,30  - € 19,30 korting = € 123,00 p/m 
Ooststellingwerf:   premie € 142,30  - € 12,40 korting = € 129,90 p/m 
Opsterland:         premie € 142,30  -  € 2,40 kort ing = €  39,90 p/m 
 
Aangezien zorgkosten en premies relatief hoge bedragen zijn voor mensen 
met een laag inkomen hebben de raadsfracties OpsterLanders en de PvdA 
de volgende vragen: 
 

Vragen aan B&W:  

1. Kloppen de bovengenoemde maandelijkse premies en kortingen per 
gemeente ? 

2. Hoeveel personen in onze gemeente ontvangen deze 
gemeentelijke bijdrage ? 

3. Is deze AV Frieso verzekering voor de doelgroep 
inclusief of exclusief eigen risico ? 

4. Wat is de onderbouwing om te komen tot een korting 
van € 2,40 ? 

5. Opsterland werkt veel samen met Oost- en Weststellingwerf. 
Waarom heeft u in OWO-samenwerkingsverband niet gekozen voor 
harmonisering van de korting op de collectieve zorgverzekering AV 
Frieso bij De Friesland voor de minima door gezamenlijk 
Ooststellingwerf als uitgangspunt te nemen ? 

 

Ondertekening en 
naam: 

Johan Sieswerda, OpsterLanders 
Doeke Venema, PvdA 
 

 


