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Onderwerp: Bestemming IZR-gelden 

 

Voorgestelde behandeling: ter kennisname 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Inleiding 
 

Aanleiding 

De afgelopen periode is in met het Georganiseerd Overleg (GO) overleg gevoerd over de bestemming 

van zogenaamde IZR-gelden. Deze gelden zijn vrijgekomen bij de definitieve opheffing van de 

voormalige Interprovinciale Ziektekostenverzekering (IZR). Middels deze brief willen wij u in kennis 

stellen van de uitkomst van deze onderhandeling. 

 

Voorgeschiedenis 

De IZR is in het verleden gefuseerd met de gemeentelijke ziektekostenregeling IZA. Het grootste deel 

van het restant vermogen is reeds uitgekeerd aan de deelnemers aan de IZR (werkgevers en 

werknemers). Er is een klein gedeelte gereserveerd geweest voor eventuele kosten van de definitieve 

opheffing. Dat restant vermogen is bij de definitieve opheffing wederom verdeeld over de 

deelnemende organisaties met de afspraak daarover in het GO afspraken te maken ten aanzien van de 

bestemming. 

 

Essentie/samenvatting 

Bij de definitieve opheffing van de voormalige provinciale ziektekostenverzekering IZR is voor de 

provincie Utrecht een bedrag vrij komen te vallen van € 133.000,-. Dit bedrag is in de boekhouding 

opgenomen als geoormerkt bedrag. In de laatste vergadering van het algemeen bestuur IZR is namelijk 

besloten dat de restant gelden in overleg met het GO worden bestemd. In het GO van 14 december 

2011 is afgesproken dit bedrag in de sfeer van personeelszorg/gezondheidszorg te bestemmen. Met het 

oog hierop is afgesproken € 60.000,- ten behoeve van stichting Personeelsfonds en € 73.000,- ten 

behoeve van stichting ProFit (bedrijfsfitness) te bestemmen.  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Het nakomen van afspraken. 

 

Financiële consequenties 

Het beschikbare restbudget IZR van € 133.000,- wordt verdeeld. Ten behoeve van stichting 

Personeelsfonds € 60.000,- en ten behoeve van stichting ProFit € 73.000,-. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Met stichting Personeelsfonds en stichting ProFit worden nadere afspraken gemaakt met betrekking tot 

de uitvoering van het besluit tot verdeling van het restant vermogen. 
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Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis nemen van het besluit tot bestemming van restant IZR-vermogen. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 


