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In deze ledenbrief informeren wij u over de stand van zaken op het terrein van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo), in het bijzonder de decentralisatie van de AWBZ-

begeleiding. Achtereenvolgens komen aan de orde: 

De stand van zaken rond de wijziging van de Wmo. Het voorstel hiertoe wordt zeer 

binnenkort aangeboden aan de Tweede Kamer. 

De voorlopige hoogte van het gemeentelijk budget voor begeleiding met een uitleg van de 

rekenregel op basis waarvan het budget wordt berekend. 

De werkzaamheden van het gezamenlijke Transitiebureau begeleiding van VWS en VNG, 

zoals de gegevensoverdracht, de maatregelen voor de specifieke groepen, de wijze waarop 

gemeenten, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties worden betrokken bij de 

decentralisatie; 

De wijze waarop de VNG de leden betrekt bij de decentralisatie; 

De afstemming tussen de drie decentralisatie-operaties begeleiding, jeugdzorg en werk; 

De visie van de VNG op het persoonsgebonden budget (PGB), in het bijzonder met 

betrekking tot de "kan" bepaling; 

Het standpunt van de VNG dat de middelen voor de begeleiding van de doelgroep voor de 

maatschappelijke opvang en vrouwenopvang naar de centrumgemeenten moeten gaan; 

De plannen van het rijk met betrekking tot de decentralisatie van de MEE-middelen naar 

gemeenten; 

In de paragraaf overige zaken gaan we in op de decentralisatie van hulpmiddelen vanuit de 

AWBZ en de ZVW naar de Wmo, de stand van zaken rond Valys, en de inloopvoorziening 

GGZ per 1-1-2013. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

In deze ledenbrief informeren wij u over de stand van zaken op het terrein van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo), in het bijzonder de decentralisatie van de AWBZ-

begeleiding. 

1. Decentralisatie van de begeleiding: wettelijk kader 

De wetswijziging 
In het regeerakkoord van het kabinet Rutte wordt de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding 

naar de Wmo aangekondigd. Het is geen overheveling. In de AWBZ wordt de functie begeleiding 

geschrapt. Tegelijk wordt de Wmo uitgebreid met een nieuwe verantwoordelijkheid voor 

gemeenten. Deze nieuwe verantwoordelijkheid wordt ondergebracht in het zogeheten 

compensatiebeginsel, waarin ook de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor zaken als rolstoelen, 

vervoer en huishoudelijke hulp zijn ondergebracht. 

VWS heeft voor de zomer 2011 de eerste tranche van deze wetswijziging voorbereid. In juni is de 

wetswijziging ter advisering naar de Raad van State gezonden. Ondertussen heeft NA/VS een nota 

van wijziging ©p de eerste tranche voorbereid. De Raad van State heeft op 10 oktober haar 

advies over beide voorstellen uitgebracht. Dit advies is niet openbaar. Het ministerie is in oktober 

bezig geweest met aanpassing van de wet en de Memorie van Toelichting. De verwachting is dat 

het wetsvoorstel plus bijbehorende stukken (MvT, advies van de Raad van State, reactie op dit 

advies) in week 45 in de ministerraad wordt besproken en daarna naar de Tweede Kamer wordt 

gestuurd. De stukken zijn dan openbaar. 



De Tweede Kamer bepaalt zelf wanneer en hoe zij het wetsvoorstel behandelt. Onze verwachting 

is dat de besluitvorming over het wetsvoorstel niet voor 1-1-2012 afgerond zal zijn. In de 

Bestuurlijke afspraken tussen Rijk en VNG is afgesproken dat gemeenten minimaal een jaar de 

tijd krijgen om de begeleiding in te voeren, gerekend vanaf besluitvorming in de Eerste Kamer. De 

geplande invoeringsdatum is 1-1-2013. De VNG heeft aan de staatssecretaris van VWS laten 

weten vast te houden aan het jaar voorbereidingstijd, zonder daar overigens "met een stopwatch 

naast te gaan staan". Het is door dit alles niet ondenkbaar dat de invoeringsdatum van 1 januari 

2013 zal opschuiven. 

In het derde kwartaal is er ambtelijk overleg geweest tussen VWS en VNG over concept

wetteksten. De VNG heeft haar commentaar op eerste versies in een brief naar de staatsecretaris 

van VWS gestuurd op 17 mei 2011 (zie bijlage). Op 7 september is er een bestuurlijk overleg 

geweest met de staatsecretaris over de decentralisatie van de begeleiding, waaronder de 

wetswijziging. Wij zullen u over de wetswijziging en onze opvattingen daarover nader informeren 

als het wetsvoorstel naar de Kamer is gezonden. 

In de gesprekken met VWS over de wetswijziging hebben wij tevens een aantal 

"reparatievoorstellen" tot aanpassing van de Wmo gedaan die al lange tijd wenselijk zijn. Het gaat 

onder meer om artikelen over terugvordering, regresrecht en het recht van gemeenten om 

informatie op klantniveau te kunnen opvragen bij AWBZ-uitvoerders. Met VWS is afgesproken dat 

het traject voor deze wijzigingen in november 2011 wordt opgestart. 

Debatten AWBZ en Wmo in de Tweede Kamer 

De Vaste Kamercommissie VWS heeft op 28 september en op 5 oktober de decentralisatie van de 

begeleiding besproken, naar aanleiding van een voortgangsbrief van de staatssecretaris. 

Voorafgaand aan het AO van 23 september heeft de VNG een brief aan de Kamer gestuurd. 

In de debatten zijn een groot aantal moties ingediend. Een aantal moties beschouwen wij als 

ondersteuning van gemeenten bij de voorbereiding op de decentralisatie, met betrekking tot de 

snel gewenste duidelijkheid over de financiering, en met betrekking tot de gegevensoverdracht. Er 

zijn twee SP-moties aangenomen die echter zeer nadelig zijn voor de decentralisatie en in strijd 

zijn met de afspraken die over de Wmo in de Bestuurlijke afspraken zijn gemaakt. 

De ene motie vraagt het kabinet om het budget voor begeleiding aan gemeenten beschikbaar te 

stellen in de vorm van een doeluitkering. De andere motie vroeg de toezichthoudende rol van de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op de kwaliteit van de uitvoering van de begeleiding in 

stand te houden. Een motie om de vrijheid van gemeenten om zelf PGB beleid te voeren (de kan-

bepaling) te beperken, haalde net geen meerderheid. 
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Het kabinet moet nu bepalen of zij de moties gaat uitvoeren. De VNG heeft in een bestuurlijk 

overleg op 26 oktober met de staatssecretaris en op 31 oktober ook per brief aan haar en aan de 

„Minister van BZK laten weten dat de VNG de moties over doeluitkering en IGZ in strijd vindt met 

de afspraken in het regeerakkoord (zie bijlage). Deze afspraken zijn gemaakt om te waarborgen 

dat gemeenten de nieuwe taken kunnen uitvoeren volgens de basisfilosolïe van de Wmo. De 

bezuiniging van 5% die aan de decentralisatie verbonden is, gaat uit van de gedachte dat 

uitvoeren van de nieuwe zorgtaken volgens de Wmo-uitgangspunten leidt tot efficiëncy-winst. 

Oormerking van het budget en landelijke kwaliteitsnormen maken deze bezuiniging onuitvoerbaar. 

Bovendien bestaat het gevaar dat deze moties precedentwerking zullen hebben voor de andere 

twee decentralisaties op het terrein van jeugd en werk. 

De bestuurlijke afspraken bevatten een clausule dat als in het parlementaire proces zaken worden 

gewijzigd die de doelen of de uitvoerbaarheid van de decentralisaties in gevaar brengen, nader 

overleg tussen VNG en kabinet nodig is. In de brief wijzen we er op dat uitvoering van de moties 

betekent dat deze clausule wordt ingeroepen en wij dus opnieuw om de tafel willen met het 

kabinet over de randvoorwaarden van deze decentralisatie. 

Aanpassing modelverordening in verband met wetswijziging Wmo 

In verband met de wetswijziging Wmo zullen ook de modelverordening, het Wmo modelbesluit en 

de Wmo beleidsregels moeten worden aangepast. Gelet op de ingangsdatum van 1-1-2013 

waarop gemeenten de begeleiding moeten gaan uitvoeren, is het noodzakelijk dat het traject voor 

wijziging van de modelverordening zo spoedig mogelijk van start gaat. 

Onze planning is om de aangepaste modelverordening in april 2012 gereed te hebben, om 

gemeenten in staat te stellen hun besluitvormingstraject voor 1-1-2013 af te ronden. Daartoe heeft 

de VNG, net zoals bij de vorige wijzigingen van de modelverordening (de "gekantelde" 

modelverordening), een expertgroep ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de bij 

begeleiding betrokken patiënten en cliëntenorganisaties. Voorts laten wij ons hierbij adviseren 

door een klankbordgroep met ambtenaren uit verschillende gemeenten. 

2. Decentralisatie begeleiding: financiën ©n verdeelmodel 

Macrobudget 

Over de hoogte van het gemeentelijk budget voor begeleiding kan het Kabinet nog niet preciezer 

zijn dan dat het ligt tussen de € 2,7 mld. en € 3,1 mld. In de meicirculaire van 2012 zal de hoogte 

van het macrobudget en de verdeling ervan over de gemeenten bekend worden. Momenteel 

worden de gevolgen van de PGB maatregel voor het budget berekend. Het is nog niet duidelijk of 

de gevolgen van de IQ maatregel, die een jaar is uitgesteld, ook al voor de meicirculaire bekend 

zijn. In de Bestuurlijke afspraken is vastgelegd dat een onafhankelijke instantie de berekening van 

het budget volgens de afgesproken rekenregel gaat toetsen. 
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Die rekenregel houdt onder meer in dat het budget dat gemeenten in 2014 krijgen, gebaseerd is 

op de AWBZ-uitgaven voor begeleiding in 2010, opgehoogd met de jaarlijkse groeivoet van 

gemiddeld 2,5% uit het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Op het berekende bedrag wordt vervolgens 

een aantal correcties toegepast (voor o.a. de PGB-, het uitsluiten van intramurale cliënten en 

indien dan al mogelijk, ook voor de IQ-maatregel). Op het budget wordt vervolgens een korting 

van 5% toegepast. Het budget 2013 betreft alleen de nieuwe instroom en zal proportioneel uit het 

budget 2014 worden afgeleid. 

Er zijn signalen dat de AWBZ-uitgaven in 2011 ten opzichte van 2010 harder groeien dan de 

genoemde groeivoet uit het BKZ. Wanneer blijkt dat tussen 2010 en 2013/14 de betreffende 

AWBZ uitgaven harder groeien dan de afgesproken groeivoet en het Rijk deze groei 

accommodeert, wil de VNG aanvullende financiële afspraken maken. 

Het budget voor de uitvoeringskosten is nog niet bekend. In de Bestuurlijke afspraken is de 

procesafspraak gemaakt dat de werkelijk vrijvallende kosten in de AWBZ (bij onder meer CIZ, 

Zorgkantoren en BJZ) zullen worden vastgesteld. Dit bedrag zal aan gemeenten structureel 

beschikbaar worden gesteld. Tevens is afgesproken dat het Rijk een budget van (oplopend) €55 

miljoen structureel beschikbaar stelt voor de uitvoering van de gedecentraliseerde taken van jeugd 

en begeleiding tezamen. Binnenkort wordt gestart met een onafhankelijk onderzoek naar deze 

vrijvallende middelen. De VNG houdt er rekening mee dat de werkelijke uitvoeringskosten door 

gemeenten hoger zijn dan deze vrijvallende middelen (plus de € 55 miljoen). In dat geval is er 

minder geld beschikbaar voor voorzieningen. 

Met betrekking tot de (incidentele) invoerings- en voorbereidingskosten zijn afspraken gemaakt. Er 

is in totaal €130 miljoen beschikbaar, waarvan €80 miljoen voor gemeenten. Gemeenten zijn 

hierover geïnformeerd middels de septembercirculaire. Een bedrag van € 47,6 miljoen is 

beschikbaar in 2012, de rest (€ 32 miljoen) volgt in 2013. 

Verdeelmodel 

Aan het bureau Cebeon is in de zomer door BZK de opdracht gegund om een verdeelmodel te 

ontwikkelen voor het budget voor de nieuwe Wmo-taak begeleiding. Wij zijn betrokken bij de 

opdrachtformulering en zitten in de begeleidingscommissie. Op dit moment zijn er nog geen eerste 

resultaten te melden. Uiterlijk in de meicirculaire 2012 weet iedere gemeente welk bedrag zij 

ontvangt voor 2013 (het overgangsjaar) en waarschijnlijk ook, op basis van het macrobedrag en 

de gehanteerde verdeling, welk bedrag zij voor 2014 ontvangen. 
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3. Ondersteuning bij de decentralisatie: het Transitiebureau van VWS en VNG 

Instelling Transitiebureau 

In de Bestuurlijke afspraken hebben Rijk en VNG beide de verantwoordelijkheid voor het slagen 

van de decentralisatie op zich genomen. In maart 2011 is het gezamenlijke Transitiebureau (T-

bureau) "Begeleiding in de Wmo" van start gegaan met als doel gemeenten, aanbieders, 

professionals en cliëntorganisaties te faciliteren bij de overgang naar de nieuwe situatie en hen het 

noodzakelijke gereedschap aan te bieden. Terreinen waar het T-bureau zich in ieder geval op gaat 

richten zijn: 

- informatieverschaffing en publieksvoorlichting; 

- logistiek rond de overgang van bestaande cliënten naar Wmo; 

- contractering en inkoop; 

- inhoudelijke kennisoverdracht, ontwikkeling en innovatie (doelgroepen, beleid, aanbod). 

Het T-bureau zal waar nodig afstemmen met aanpalende operaties, zoals de decentralisatie van 

de jeugdzorg, de Wet werken naar vermogen, de IQ-maatregel en het scheiden wonen-zorg. Het 

T-bureau is bereikbaar via haar website (www.invoeringwmo/begeleicling.nl) en de helpdesk. Op 

de website is het Plan van aanpak van het T-bureau te vinden alsmede de lijst met ontwikkelde en 

nog te ontwikkelen handreikingen en de geplande data waarop deze beschikbaar komen. 

Suggesties van gemeenten voor thema's voor handreikingen door het T-bureau zijn welkom. 

Gegevensoverdracht 

Een van de eerste speerpunten van het T-bureau is de informatieverstrekking van AWBZ naar 

gemeenten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de overdracht van beleidsinformatie (aantallen, 

soorten ondersteuning) en de overdracht van individuele cliëntgegevens (dossieroverdracht). De 

beleidsinformatie komt vanaf oktober dit jaar beschikbaar, de dossieroverdracht vindt eind 2012 

plaats. 

Het T-bureau heeft in overleg met CIZ, CAK, Zorgkantoren en Jeugdzorg Nederland de 

beschikbaarstelling van beleidsinformatie over de bestaande cliënten gecoördineerd. Sinds medio 

oktober 2011 is de ClZ-beleidsinformatie online (http://ciz.databank.nl) in de vorm van de sub-site 

'Begeleiding in Beeld'. De gegevens van het CAK komen één dezer dagen beschikbaar. Eind 

november volgt informatie van de Zorgkantoren en Bureau Jeugdzorg. Deze vier 

informatiebronnen belichten ieder vanuit een eigen invalshoek de nieuwe doelgroep en 

voorzieningen. Wij raden u aan voor een juist begrip van deze beleidsinformatie de toelichting te 

lezen van het T-bureau over de cijfers en mogelijke toepassingen 

(vywwJnvQeringwmo.nl/bibnotheek/toelichting-begeleiding-beeid-versie-1). 
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Daarnaast wordt momenteel een Plan van aanpak opgesteld voor de dossieroverdracht van de 

bestaande cliënten eind 2012 en in 2013. Aan deze operatie zitten wettelijke aspecten 

(wetswijziging in verband met privacybelemmeringen), ICT-aspecten en communicatieaspecten. 

Tevens is hier de samenhang met de andere decentralisaties van belang. Wij zullen u over de 

voortgang hiervan regelmatig informeren. 

Maatregelen specifieke groepen 
In de Bestuurlijke afspraken hebben VWS en VNG afgesproken onderzoek te doen naar mogelijke 

specifieke groepen die door de decentralisatie van de begeleiding naar gemeenten een risico 

lopen om tussen wal en schip te vallen. Hiervoor zijn cliëntenorganisatie, koepels van 

zorgaanbieders en gemeenten geconsulteerd. Het gaat hierbij om categorieën cliënten waarbij de 

organisatie van de zorg specifieke kenmerken heeft (bijvoorbeeld enkele grote aanbieders), 

waarbij sprake is van zorgmijdend gedrag van de cliënt of om zeer kleine aantallen cliënten. 

Binnenkort wordt het verslag van de consultatieronde vastgesteld. VNG en VWS fijn het eens 

geworden over de te treffen maatregelen. Hierbij valt te denken aan handreikingen voor de 

signalering, de zorginkoop en de integrale afstemming van verschillende zorgvragen. 

Samenwerking tussen gemeenten zal bij het organiseren van de zorg voor deze specifieke 

groepen veelal wenselijk zijn. 

Betrokkenheid van het veld 

Het T-bureau richt zich niet alleen op gemeenten, maar uitdrukkelijk ook op (organisaties van) 

aanbieders en cliënten. Uitgangspunt van de werkwijze van het T-bureau is de coalitieaanpak: 

gemeenten, aanbieders en cliënten moeten deze complexe operatie samen oppakken. 

Dit uitgangspunt betekent dat VNG en VWS vanuit het T-bureau in nauw contact willen staan met 

deze veldpartijen. Er is een platform ingesteld waarin het T-bureau overlegt met 

koepelorganisaties van aanbieders (GGZ-Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, 

Federatie Opvang, de koepel van beschermde woonvormen, MO-groep en thuiszorgkoepel Actiz). 

En er is een tweede overlegplatform ingesteld met de verschillende patiënten- en 

cliëntenorganisaties. De overleggen hebben tot doel het aanbod van het T-bureau te laten 

aansluiten bij de behoeften van de veldpartijen en tevens regelmatig terugkoppeling te krijgen van 

de veldpartijen over hoe de decentralisatie op lokaal en regionaal niveau landt. De eerste 

bijeenkomsten met zowel aanbieders- als cliëntenorganisaties laten zien dat er draagvlak is voor 

de coalitieaanpak en de bereidheid om de transitie gezamenlijk aan te pakken en zorgvuldig te 

laten verlopen. 

Het T-bureau heeft de genoemde organisaties gevraagd een plan te maken om vanuit het 

landelijke hun lokale leden te ondersteunen bij de transitie. Deze plannen zijn nu in de maak en 

zullen vanuit VWS worden gesubsidieerd. 
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Ogen en oren van het T-bureau 

De ruggengraat van het werk van het T-bureau is dat er doorlopend goed zicht bestaat op de 

voortgang van het transitieproces in gemeenten en in regio's. Daartoe wordt er momenteel een 

systeem van "ogen en oren" opgezet, waarin een veertigtal gemeentelijke Wmo-projectleiders als 

regionale rapporteur zullen optreden. Vertrekpunt is het bestaande Wmo projectleidersnetwerk. 

De regionale rapporteurs zullen het T-bureau voorzien van voortgangsrapportages, van signalen 

waar het niet goed loopt, maar ook van goede voorbeelden. Het ogen en oren netwerk zal begin 

2012 van start gaan. 

4. Betrokkenheid VNG-leden bij de decentralisatie 

Wij betrekken gemeenten op verschillende manieren bij zowel onze belangenbehartiging als bij 

onze activiteiten in het T-bureau. We bespreken in de VNG-commissie Gezondheid & Welzijn de 

strategie en besluitvorming met betrekking tot de decentralisatie. Belangrijke lobby of 

ondersteuningsproducten worden ter goedkeuring aan de commissie voorgelegd. De afgelopen 

maanden zijn 3 belangrijke documenten besproken: ons visiedocument Van zorg naar begeleiding 

(opgesteld samen met de G32); onze afspraken met VWS betreffende bijzondere doelgroepen; en 

het VNG-Positionpaper PGB. De Commissie geeft via deze documenten richting aan de koers die 

de VNG in de decentralisatie volgt. 

De komende twee jaar zullen strategische beslissingen regelmatig geagendeerd worden in de 

Commissie G&W en het VNG-Bestuur. Cruciale beslissingen zullen in een ledenraadpleging aan 

de leden worden voorgelegd. 

Wij hebben op deelonderwerpen van de decentralisatie ambtelijke klankbordgroepen ingesteld, 

met 5 tot 15 gemeenten. Momenteel functioneren een klankbordgroep voor de financiën en één 

voor het wettelijk kader en de modelverordening. Deze klankbordgroepen adviseren ons en 

denken met ons mee over de betreffende onderwerpen en zijn een manier om snel zaken te 

toetsen. Indien nodig, hebben ook deskundigen zitting in de klankbordgroepen (zoals juristen in de 

groep over het wettelijk kader). 

Wij overleggen over de voortgang en onze inzet regelmatig met platforms van gemeenten, zoals 

G4, G32 en P10. Met deze platforms wordt afgestemd bij het uitbrengen van visiedocumenten en 

positionpapers en andere lobby-activiteiten. 

De gemeentelijke inbreng in het Transitiebureau bestaat naast VNG-medewerkers ook uit een 

drietal gemeentelijke vertegenwoordigers (Amsterdam, Groningen, Boxtel). 

Op VNG.nl is een aparte deel-website gewijd aan de decentralisatie van de begeleiding 

(MM,-W.3.-IElh§,ä§!MäiüS} 
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5. Samenhang drie decentralisatie-operaties 

De drie decentralisaties begeleiding, jeugd(zorg) en wet werken naar vermogen hangen met 

elkaar samen. Ze hebben deels gevolgen voor dezelfde doelgroepen en er valt winst te behalen 

door afstemming tussen de decentralisaties. Het stadium van besluitvorming en het tempo van 

doorvoering van de drie decentralisaties verschilt echter van elkaar. De VNG heeft weliswaar 

aparte projectorganisaties ingesteld voor de drie operaties, maar vanaf het begin de afstemming 

geborgd tussen de drie trajecten. Onderwerpen van afstemming betreffen in ieder geval: 

• Sociale werkvoorziening en arbeidsmatige dagbesteding (inclusief vervoer); 

Re-integratie op de arbeidsmarkt van kwetsbare doelgroepen vanuit de gemeente en vanuit 

de instellingen op basis van de functie begeleiding; 

Begeleiding voor jeugdigen (LVG) wordt eerst naar de Wmo gedecentraliseerd en later 

overgeheveld naar de nieuwe jeugdwet; 

Afstemming van de niveaus van regionale samenwerking tussen gemeenten bij alle drie de 

decentralisaties; 

Relatie tussen AWBZ-begeleiding en rugzakjes in het onderwijs en de ontwikkeling van het 

passend onderwijs; 

Cumulatie van effecten van de drie decentralisaties bij specifieke doelgroepen. 

6. Het persoonsgebonden budget (PGB) in de Wmo en de 'kan-bepaling' 

In de Wmo zijn gemeenten verplicht cliënten die aanspraak hebben op een individuele voorziening 

de keuze te bieden tussen hulp in natura of een PGB. In de Bestuurlijke afspraken is afgesproken 

deze verplichting in de Wmo om te zetten naar een 'kan-bepaling'. Met de kan-bepaling kunnen 

gemeenten zelf lokaal bepalen voor welke categorieën cliënten en voorzieningen PGB's kunnen 

bijdragen aan vraagsturing en meer eigen regie. Als de verplichting tot het aanbieden verdwijnt, 

kunnen gemeenten door gerichter inzetten van het PGB-instrument voorkomen dat het PGB in de 

Wmo onbeheersbaar en onbetaalbaar wordt. Deze onbeheersbaarheid (groeipercentages van 

25% per jaar) heeft er in de AWBZ toe geleid dat het kabinet Rutte de PGB's zeer sterk gaat 

inperken. Door de kan-bepaling kan het PGB in de Wmo overeind blijven, zonder de rigoureuze 

ingreep die nu in de AWBZ plaatsvindt. Wij hebben deze visie neergelegd in ons Positionpaper 

PGB. 

Gemeente zullen in hun verordening of beleidsregels moeten opnemen in welke gevallen, voor 

welke situaties en voor welke voorzieningen (en onder welke voorwaarden) mensen in aanmerking 

komen voor een PGB. Wij zullen daartoe de modelverordening en -beleidsregels aanpassen. Ook 

is afgesproken om vanuit het T-bureau met een handreiking PGB nieuwe stijl te komen, waarbij 

ook cliëntenvertegenwoordigers worden betrokken. 

onderwerp stand van zaken Wmo en decentralisatie AWBZ-begeleiding datum 09 november 2011 08/13 



De kan-bepaling is geen 'gelopen race'. Bij de parlementaire behandeling van de wetswijziging zal 

er nog stevig gesproken worden over deze kan-bepaling. Het loslaten van dit verworven recht stuit 

pp bezwaar in de Kamer. Ons standpunt is dat het niet voorstelbaar en onverantwoordelijk is als in 

de AWBZ het PGB praktisch wordt afgeschaft terwijl gemeenten het PGB zonder onderscheid aan 

alle cliënten moeten aanbieden. Hierdoor zou het PGB in de Wmo onbeheersbaar gaan groeien. 

VWS deelt deze visie. 

7. Begeleiding voor MO en VO 

In de Bestuurlijke afspraken is de volgende passage gewijd aan de begeleiding in de sectoren 

Maatschappelijke Opvang (MO) en Vrouwenopvang (VO): Rijk en gemeenten (...) onderzoeken of 

en zo ja welk deel van de middelen voor de begeleiding van cliënten in de maatschappelijke 

opvang en vrouwenopvang en de inloopfunctie GGZ via de centrumgemeenten verdeeld dienen te 

worden. 

Deze afspraak is gemaakt, omdat de regie voor het beleid in de Maatschappelijke Opvang en de 

Vrouwenopvang bij centrumgemeenten ligt. Globaal kan worden gesteld dat zowel de 

maatschappelijke problematiek als activiteiten van MO en VO zich concentreren in de grote 

steden. Daar wonen de meest inwoners, maar daar is ook de grootste prevalentie aan multi-

problematiek, die kenmerkend is voor deze sectoren. Er zijn hier meer gevallen per 1000 

inwoners. Om deze reden hebben de centrumgemeenten deze taak wettelijk gekregen en lopen 

de bijbehorende middelen via twee decentralisatie-uitkeringen. Door de decentralisatie van de 

begeleiding verandert er niets aan deze argumentatie. Verdeling vindt plaats volgens een eigen 

verdeelsystematiek. Het verdeelmodel voor de MO is in 2009 ingrijpend aangepast. 

Veel instellingen voor MO en VO hebben een AWBZ-erkenning en bieden begeleiding aan hun 

cliënten die wordt bekostigd met middelen uit de AWBZ. Rond de decentralisatie van de 

begeleiding uit de AWBZ naar gemeenten komt dan ook de vraag aan de orde of de middelen 

voor begeleiding die in de MO en VO wordt geboden ook over deze centrumgemeenten verdeeld 

zou moeten worden. Het is helaas nog niet duidelijk om hoeveel geld het hier precies gaat. 

De VNG-commissie Gezondheid & Welzijn heeft op 13 oktober j l. uitgesproken dat deze middelen 

in ieder geval de eerstkomende jaren via de centrumgemeenten verdeeld zouden moeten worden 

en dat nadat de decentralisaties zijn doorgevoerd er opnieuw naar deze situatie moet worden 

gekeken. Deze verdeling zou het meest recht doen aan het beleid dat de afgelopen jaren in de 

centrumgemeenten is ontwikkeld en de expertise die zij daardoor hebben opgebouwd. Het is 

verstandig hierop voort te bouwen en gebruik te maken van een bestaande regiefunctie van 

centrumgemeenten op dit gebied. Centrumgemeenten kennen bovendien de doelgroep al. Het 

beleggen van de regiefunctie bij de centrumgemeenten betekent dat de middelen die 

samenhangen met begeleiding aan MOA/O-cliënten zullen worden toegevoegd aan de 

respectievelijke decentralisatie-uitkeringen. 
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In het financieel arrangement zal dit nader worden uitgewerkt. Omdat de middelen die de 

centrumgemeente ontvangt zijn bedoeld voor de hele regio spreekt het voor zich dat de 

centrumgemeente met de regiogemeenten overlegt over de inzet van deze middelen. Dit overleg 

dient ook om de inzet van de regiogemeenten te bespreken. Voor beide beleidsterreinen geldt dat 

de regiogemeenten vooral actief zijn in de fase vóór de opvang (preventie) en daarna (uitstroom 

uit de opvang naar zelfstandig wonen). 

8. Decentralisatie MEE 

In haar brief aan de Tweede Kamer van 23 september kondigt de staatssecretaris aan dat het 

budget voor de cliëntondersteuning door de MEE-organisaties met ingang van 1-1-2015 zal 

worden gedecentraliseerd naar de gemeenten. 

De VNG staat positief tegenover dit voornemen van de staatssecretaris. Niet omdat gemeenten er 

extra taken bij willen hebben, maar omdat veel activiteiten die MEE verricht passen bij de taken 

die gemeenten al lang hebben. In 2007 kregen gemeenten immers de wettelijke taak om zorg te 

dragen voor cliëntenondersteuning, maar beschikten slechts over de middelen voor 

cliëntenondersteuning voor ouderen en GGZ-doelgroep. Het vorige kabinet wilde de MEE-

middelen echter niet aan gemeenten overdragen. Het is goed dat die scheve situatie nu 

rechtgezet gaat worden. 

De activiteiten en expertise van MEE passen op twee manieren heel goed in de Wmo. Enerzijds is 

er de cliëntondersteuning "sec", die er op gericht is mensen te helpen bij het duidelijk krijgen van 

hun ondersteuningsvraag, het inventariseren van mogelijke oplossingen en het samenstellen en 

realiseren van een passend arrangement aan voorzieningen en maatregelen. Dit type expertise 

willen gemeenten toevoegen aan hun Wmo-loket of "het gesprek aan de keukentafel". Anderzijds 

zijn er bij MEE veel zaken te herkennen uit de AWBZ-functie begeleiding: ondersteuning bieden 

op meerdere levensgebieden, aansluiten bij eigen kracht en sociaal netwerk van de cliënt, behoud 

en versterking van eigen regie. Dit type expertise kan na de decentralisatie van de begeleiding bij 

de gemeentelijke begeleidingsactiviteiten worden ondergebracht. 

Afgesproken is om het komende halfjaar met MEE en VWS samen te werken aan een 

transitieplan voor de komende jaren. De zorgvuldigheid van de transitie staat voorop, met het oog 

op personeel en organisatie, maar vooral met het oog op de betreffende cliënten. Tevens is 

afgesproken dat gekeken gaat worden hoe MEE een ondersteunende rol kan spelen in de transitie 

van de begeleiding. 
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9. Overige zaken 

Stand van zaken hulpmiddelen 
In het bestuursakkoord is afgesproken dat een groep hulpmiddelen vanuit de AWBZ en de Zvw 

met ingang van 1-1-2013 wordt overgeheveld naar de Wmo. Vanuit de AWBZ wordt de 

kortdurende uitleen van hulpmiddelen naar de Wmo overgeheveld. Vanuit de Zvw worden 

eenvoudige loophulpmiddelen, sociaal-medische alarmering, apparatuur voor de 

omgevingsbediening, en aangepaste tafels, stoelen, eetapparatuur overgeheveld. Doelstelling is 

dat er voor de burgers een logischer ordening komt voor de hulpmiddelen. Voortaan kan de burger 

alle participatie-hulpmiddelen aanvragen bij het Wmo loket en de overige hulpmiddelen bij de Zvw. 

Sinds deze afspraak gemaakt is, is er helaas nog weinig gebeurd. VWS onderzoekt het budget dat 

naar de gemeente moet worden overgeheveld. Daarbij wordt ook de wens van de VNG voor een 

budget voor in- en uitvoeringskosten meegenomen. De VNG dringt er bij VWS op aan spoedig 

duidelijk te bieden, zodat gemeenten met de voorbereiding voor de invoering kunnen starten. 

Vanuit het T-bureau zal een handreiking Decentralisatie hulpmiddelen worden gemaakt en zullen 

in 2012 regionale voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd. 

IQ maatregel 

In het regeerakkoord is opgenomen dat mensen met een IQ tussen 70 en 85 die op de grondslag 

verstandelijke handicap zorg uit de AWBZ ontvangen deze met ingang van 1-1-2014 zullen 

kwijtraken. Deze IQ-maatregel moet €250 min. besparing opleveren. Gemeenten ontvangen een 

bedrag (circa 50% van de geschrapte kosten) als "weglekgeld" om de grotere toeloop op allerlei 

gemeentelijke voorzieningen te kunnen opvangen. In het voorjaar besloot het kabinet deze 

maatregel met een jaar uit te stellen. Het is momenteel onduidelijk of, hoe en wanneer deze 

maatregel doorgaat. 

Kortdurend verblijf 

Het kortdurend verblijf is een aparte functie binnen de functie begeleiding en wordt ook 

gedecentraliseerd naar gemeenten. Het gaat hier om een logeervoorziening voor mensen met een 

verstandelijke of psychiatrische beperking of ouderen met dementie die nog thuis wonen. Het doel 

is de mantelzorgers te ontlasten waardoor zij de zorg langer vol kunnen houden en intramurale 

opname van degene met de beperking wordt voorkomen. Soms wordt een logeervoorziening ook 

ingezet om mensen met een beperking die nog thuis wonen geleidelijk aan te laten wennen aan 

een intramuraal verblijf. In de AWBZ komen alleen mensen met een beperking die permanent 

toezicht nodig hebben in aanmerking voor het kortdurend verblijf. In de aangepaste Wmo is 

dezelfde restrictie opgenomen. Gemeenten zijn verder vrij in hoe zij het kortdurend verblijf willen 

organiseren. 

Decentralisatie Vaiys 
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VWS voert een brede verkenning uit over de toekomstige positionering van het landelijke 

vervoerssysteem Valys. Een van de toekomstvarianten die wordt verkend is decentralisatie naar 

gemeenten. 

De VNG heeft aan VWS laten weten decentralisatie naar gemeenten geen wenselijk scenario te 

vinden. Wij zien naast organisatorische en praktische ook principiële bezwaren. Een 

decentralisatie zou een meerwaarde moeten hebben boven de huidige situatie. De VNG ziet deze 

meerwaarde niet, noch voor de burgers, noch voor de gemeenten. Wat daarin zwaar meeweegt is: 

Het door gemeenten laten organiseren van een bij uitstek bovenregionale vervoersfunctie is 

onlogisch, complex en niet efficiënt; 

De druk die de gelijktijdigheid met andere grote decentralisatietrajecten op gemeenten legt; 

De klanttevredenheid in de huidige voorziening; mensen zijn tevreden zoals het nu gaat; 

Gemeenten moeten in geen geval de verplichting overkrijgen om een bestaand systeem 

(Valys) in stand te houden. 

f-
Recent heeft de staatssecretaris van VWS het resultaat van de brede verkenning in een brief aan 

de Kamer meegedeeld. De staatssecretaris kiest voor het opnieuw landelijk aanbesteden van 

Valys vanaf 1 januari 2013. Daarmee heeft de lobby van onder andere de VNG haar doel bereikt. 

Wel geeft de staatssecretaris aan dat zij vindt dat de Rijksoverheid minder mogelijkheden heeft 

dan gemeenten om bovenregionaal vervoer in samenhang met andere participatiebevorderende 

voorzieningen aan te bieden voor de doelgroep burgers met een beperking. 

Inloop GGZ 

Met ingang van 1 januari 2013 vervalt de functie 'inloop GGz' in de AWBZ. Vanaf die datum zijn 

gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van deze voorzieningen. De middelen gaan op 

die datum dan ook over naar gemeenten. Deze operatie vindt tegelijk plaats met de start van de 

decentralisatie van de begeleiding, maar staat daar verder los van. Op het betreffende budget (er 

gaat nu circa € 50 miljoen in om) wordt geen korting toegepast. 

De inloop GGz is een vorm van dagbesteding in groepsverband, bedoeld voor mensen met een 

langdurige psychische stoornis en daarmee samenhangende beperkingen (onder meer sociale 

redzaamheid). In de Bestuurlijke afspraken is de volgende passage gewijd aan deze functie: 

Rijk en gemeenten spreken verder af om te onderzoeken of en zo ja welk deel van de middelen 

voor de begeleiding van cliënten in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en de 

inloopfunctie GGZ via de centrumgemeenten verdeeld dienen te worden. 
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Onderzoek in opdracht van VWS laat zien hoe de spreiding van deze inloopvoorzieningen over het 

land is. Daaruit blijkt een samenhang tussen deze voorzieningen en de (grote) steden. Veel 

voorzieningen hebben een regionale functie. De problematiek waar de voorzieningen zich op 

richten komt ook vaker voor in stedelijke gebieden. Om die reden adviseren de onderzoekers de 

middelen die naar gemeenten overkomen te verdelen over de 43 centrumgemeenten voor 

maatschappelijke opvang. De commissie Gezondheid en Welzijn van de VNG besprak deze 

kwestie op 13 oktober 2011 en nam het advies van de onderzoekers over, met de aantekening om 

als de decentralisaties zijn uitgevoerd opnieuw naar deze financieringswijze te kijken. 

De beslissing in dit dossier wordt binnenkort genomen door de staatssecretaris van VWS. Recent 

is gebleken dat VWS toch voorstander is van verdeling van de middelen voor inloop GGz over alle 

gemeenten. De VNG beraadt zich nog over deze opstelling. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans 

voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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