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ONDERWERP 

Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG) 2021 

Geachte leden van de raad, 

Hierbij informeren we u over de keuzes voor de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten 
(CZG) 2021. Inwoners uit de gemeente Vlissingen met een minimuminkomen kunnen 
deelnemen aan de collectieve zorgverzekering die bestaat uit een basisverzekering en een 
aanvullende verzekering. Bij de CZG is een aanvullende verzekering verplicht. De gemeente 
draagt financieel bij aan de maandelijkse premie van de aanvullende verzekeringen die de 
gemeente met CZ is overeengekomen. Elk jaar stelt het college de keuzes voor de 
aanvullende verzekeringen, de inkomensgrens en de financiële bijdragen voor de 
aanvullende verzekeringen opnieuw vast. 

De huidige financiële situatie van de gemeente Vlissingen biedt geen ruimte om het 
bestaande beleid te verruimen. Wel handhaven we het bestaande beleid omdat we het 
belangrijk vinden inwoners van de gemeente Vlissingen met een laag inkomen een 
passende zorgverzekering te blijven bieden. Voor deelname aan de collectieve verzekering 
wordt in 2021 een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm gehanteerd en de 
volgende aanvullende verzekeringen worden aangeboden: 

- Gemeenten Startpakket met een gemeentelijke financiële bijdrage van € 10 per 
maand per deelnemer. 

- Het pakket Gemeenten Extra Uitgebreid met een gemeentelijke financiële bijdrage 
van € 20 per maand per deelnemer. 

We informeren in samenwerking met Orionis Walcheren inwoners, zodat (potentiële) 
deelnemers heldere informatie kunnen vinden over de collectieve zorgverzekering en de 
keuzes die gemaakt zijn voor 2021 in de CZG. De gemeente bepaalt niet de inhoud 
(dekking) van de polis. Door duidelijke en goed vindbare informatie kunnen inwoners met 
een minimuminkomen passend bij hun zorgbehoefte een goede keuze maken voor hun 
zorgverzekering in 2021. 
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We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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