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Advies zorgkosten 

  
Geachte leden van de Participatieraad, 
 

Wij hebben uw advies in goede orde ontvangen waarvoor dank. U bent tevreden met het 

besluit om voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten een regeling te 

treffen. Wel geeft u aan de politieke afweging van de gemeenteraad af te wachten. Op 28 

november jl. heeft de gemeenteraad besloten om de en-en variant uit te laten voeren en 

het bedrag van de HZR te verlagen van € 200 naar € 120. Er komt een bijdrage in de 

premie van € 6,50 voor elke deelnemer aan de AV Frieso naast het gemeentelijke pakket 

ter waarde van € 16.  

 

Hiermee wordt gehoor gegeven aan uw wens om de vrije keuze voor de inwoner te 

borgen. Dit geldt ook voor uw advies om de HZR en de AV Frieso te evalueren. Dit 

gebeurt nog voor de zomer.  

 

Ook voor de communicatie is extra aandacht. De zorgregeling wordt zowel schriftelijk, 

telefonisch, digitaal als mondeling gecommuniceerd. Steunorganisaties worden 

ingeschakeld om het bereik te vergroten. Wij hopen ook op uw inzet. 

De Friesland pakt als zorgverzekeraar de vragen op over de AV Frieso. Op de site 

www.gezondverzekerd.nl kunnen alle verzekeringen worden vergeleken. Ook is er inloop 

mogelijk bij het servicepunt in Sportstad (de Gezondheidsboulevard).  

 

Zo hopen we dat iedere inwoner -afhankelijk van zijn persoonlijke situatie- kiest voor 

maatwerk. Dit geldt echter inderdaad niet voor mensen die als wanbetaler te boek staat 

bij de zorgverzekeraar. Met een betalingsachterstand kan men de zorgverzekering 

namelijk niet opzeggen waardoor overstappen naar een andere verzekeraar niet mogelijk 

is. Hier gaat de desbetreffende zorgverzekeraar over. Waar dat nog mogelijk is gaan wij 

in overleg met de Friesland verzekeraar om een betalingsregeling te treffen of indien 

nodig en mogelijk de premie op de uitkering inhouden. 
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Indien u nadere inlichtingen over deze brief wenst, kunt u bellen met S.G.N. van der 
Sluis, telefoon 0513-617441. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Heerenveen. 
De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
F.H. Perdok   T.J. van der Zwan 
 

  
 

 
  

 


