SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 13 december 2019
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Sjoerd Kasius namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).
Onderwerp: Keuze VGZ als zorgverzekeraar cliënten WIL
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Klopt het dat de WIL VGZ als zorgverzekeraar heeft geselecteerd en dat er op dit moment verschillende rechtszaken lopen tegen VGZ?
2. Hoe verhoudt zich de keuze van VGZ als zorgverzekeraar met het feit dat ook de Nederlandse
Zorgautoriteiten zijn zorgen uit over verzekeraar VGZ?
3. In hoeverre gaan deze rechtszaken over de kwaliteit of niet geleverde kwaliteit van zorg dan
wel het niet in aanmerking komen voor vergoeding van zorg, terwijl mensen daar mogelijk
wel recht op hebben?
4. In hoeverre is er bij de aanbesteding door WIL rekening gehouden met de onder vraag 1 tot en
met 3 genoemde zorgelijke ontwikkelingen?
5. Is er onderzoek gedaan naar de prestaties van VGZ en naar andere kwalitatieve criteria en in
hoeverre lopen cliënten van WIL risico’s?
6. Welke mogelijkheden zijn er om alsnog een andere verzekeraar te selecteren?
7. In hoeverre blijft de wethouder bij haar uitspraak dat door de ombuigingen de kwaliteit van
zorg gelijk blijft, ook gelet op deze zorgelijke ontwikkelingen en dat derhalve geen enkele inwoner van Houten iets zal merken van de ombuigingen dan wel de zorgelijke ontwikkelingen
rondom VGZ in de kwaliteit van zorg?
8. Kunt u in overleg treden met de andere gemeenten welke aangesloten zijn bij WIL om uw zorgen te uiten?
9. Bent u het met ITH eens dat echt iedere inwoner recht heeft op vergoeding van zorgkosten en
dit niet door een mogelijke verkeerde aanbesteding mag komen te vervallen?

Toelichting:

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) heeft voor de meest kwetsbare mensen in haar verzorgingsgebied waaronder gemeente Houten, met ingang van 1 januari 2020 zorgverzekeraar
VGZ.

WIL heeft een zorgverzekeraar geselecteerd die bij zorgprofessionals niet altijd goed bekend
staat. Waar bij andere verzekeraars behandelingen 100% toegewezen en vergoed worden,
worden dezelfde behandelingen bij VGZ standaard 100% afgewezen, zonder nadere onderbouwing of toelichting. Er lopen hierover rechtszaken van patiënten en er is een groot conflict
met Parnassia, een grote GGZ-instelling. Ook de Nederlandse Zorgautoriteiten bemoeit zich
hiermee. Hoewel VGZ wellicht als beste uit de aanbesteding van WIL is gekomen krijgen de
meest kwetsbare verzekerden nu via WIL een zorgverzekeraar die juist voor die groep mogelijk een radicale negatieve koers volgt, aldus Sjoerd Kasius van Inwonerspartij Toekomst
Houten. Ik maak me hier ernstige zorgen om. “Iedere inwoner van Houten verdient de zorg
waar hij of zij recht op heeft. Zeker nu dit mogelijk de meest kwetsbare mensen raakt, ga ik
daarvoor op de bres staan en wil ik volstrekte helderheid van de wethouder hierover.”

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Sjoerd Kasius
Raadslid ITH

