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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
Via een raadsbrief in oktober 2017 hebben wij u geïnformeerd over de start van de pilot wanbetalers 
zorgpremie, welke ook bekend staat als de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB). De afgelopen 
maanden is er veel werk verzet, waardoor de pilot officieel en volgens planning per 1 januari 2018 is gestart. 

Ons besluit
Middels deze raadsbrief willen wij u informeren over de stand van zaken van de pilot wanbetalers 
zorgpremie.

Toelichting

Deelnemers:
Uit de lijsten van Menzis en een overzicht van ons bijstandbestand is in oktober 2017 gebleken dat er in de 
gemeente Tubbergen 7 mogelijke deelnemers waren voor de RUB. In november zijn deze inwoners 
schriftelijk benaderd en waar mogelijk bezocht door een consulent ondersteuning en zorg en een juridisch 
medewerker werk en inkomen. Deze gesprekken waren heel belangrijk, om deze (kwetsbare) inwoners in 
beeld te brengen. In verschillende gevallen kan nu ook worden gekeken naar de inzet van een stukje zorg, 
ondersteuning of schuldhulpverlening.

Er is in verschillende gevallen ook contact geweest met de Stadsbank Oost Nederland en met verschillende 
bewindvoerders, waardoor is geprobeerd zoveel als mogelijk mensen te laten deelnemen aan de RUB.

Dit heeft er toe geleid dat vanuit de gemeente Tubbergen 5 inwoners gaan deelnemen aan de RUB.

Twee inwoners (een echtpaar) zijn afgevallen in verband met de start van een WNSP traject 
(schuldsanering). Dit betekent gelukkig wel dat zij ook in drie jaar schuldenvrij zijn.

Vervolg:
Intern, bij Menzis en bij de afdeling werk en inkomen van de gemeente Almelo is alles in gereedheid 
gebracht, zodat de regeling officieel per 1 januari 2018 van start is gegaan. Dit betekent dat de deelnemers 
voor de komende drie jaar zijn verzekerd volgens de collectieve zorgverzekering van de gemeente 
Tubbergen en Menzis (zowel basisverzekering, aanvullende verzekering en tandartsverzekering). De kosten 
voor de verzekeringen, de herverzekering van het eigen risico en een bedrag van 25 euro per maand, ter 
afbetaling van de openstaande vordering, worden de komende drie jaar ingehouden op de bijstandsuitkering. 



Na de periode van drie jaar wordt een eventuele restschuld van de zorgverzekering kwijtgescholden en zijn 
de deelnemers dus schuldenvrij.

Momenteel bespreken wij regionaal hoe wij de regeling verder kunnen gaan uitbreiden. Zo wordt er gekeken 
of de regeling ook mogelijk kan worden gemaakt voor niet bijstandsgerechtigden, of er andere 
zorgverzekeraars kunnen meewerken aan deze regeling en of er andere schulden in de regeling betrokken 
kunnen worden. Zodra hier meer concreet over bekend is, zullen wij de gemeenteraad hier ook over 
informeren. 

Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van de voortgang 
van de pilot op de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek – ter Haar. Zij zal uw 
vragen dan aan ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar 
e-mailadres is HJMJ.van.Limbeek@tubbergen.nl

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester


