Raadsvragen van de heer van Eck
Onderwerp: Overgang dagbesteding GGZ naar WMO
Inleiding:
De dagbesteding van ggz-cliënten wordt vanaf nu betaald vanuit de Wmo, en dus door
gemeenten. Over hoeveel cliënten het in totaal gaat in Nederland is onbekend en dat
baart gemeenten zorgen, want ze hebben geen afspraken met het Rijk voor extra geld
voor deze nieuwe Wmo-uitgaven.
Veel ggz-cliënten met dagbesteding krijgen deze vergoed vanuit de
Zorgverzekeringswet. Terwijl het eigenlijk onder de Wet maatschappelijke opvang
(Wmo) valt. Nu het zorgprestatiemodel per 1 januari dit jaar is ingevoerd moet er ook
maar gelijk een einde komen aan deze loophole, vindt VWS. Vanaf dit jaar moet
iedereen voor dagbesteding aankloppen bij het Wmo-gemeenteloket
Ondersteuning
Het Rijk heeft geen extra geld beloofd voor deze groep, omdat deze cliënten volgens
VWS altijd al onder de Wmo vielen. “Geneeskundige begeleiding is verzekerde zorg en
dat blijft zo. Ondersteunende begeleiding is en blijft niet verzekerd en valt onder het
domein van de Wmo”, aldus een woordvoerder van VWS tegen Binnenlands Bestuur.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten raadt gemeenten aan om met deze ggzcliënten te kijken wat een ‘passende oplossing is’ en deze aanvragen zelfs voorrang
geven, om de continuïteit van de ondersteuning zo veel mogelijk te waarborgen
-Is er contact geweest met de GGZ over het aantal cliënten in GemertBakel welke gebruik maken van deze vormen van dagbesteding ? En om hoeveel
cliënten gaat het?
-Om welke vormen van dagbesteding gaat het in Gemert -Bakel waar deze cliënten
gebruik van maken?
- Heeft deze regeling gevolgen voor cliënten die nu deze dagbesteding volgen?
-Wat zijn de (financiële) gevolgen voor de gemeente?
Antwoord:
Landelijk
Op dit moment kunnen wij nog geen antwoord geven op uw vragen. Er loopt nog een
landelijke discussie tussen de VNG en VWS over de vraag hoe gemeenten om moeten gaan
met de overgang van deze cliënten. Hierover zijn helaas nog geen afspraken gemaakt. De
VNG adviseert gemeenten om niet op verzoeken van aanbieders in te gaan totdat er een
oplossing is. Als er in de tussentijd aanvragen van cliënten binnenkomen zal de gemeente
toch een besluit moeten nemen, daarvoor doet de VNG een aantal suggesties.
Peelgemeenten
Vanuit de GR Peelgemeenten is inmiddels wel contact opgenomen met de GGZ OostBrabant om zicht te krijgen op de omvang van het mogelijke probleem en het aantal cliënten
dat vanuit de GGZ dagbesteding overkomt naar de Wmo. Tot op heden hebben wij nog geen
duidelijkheid van de GGZ gekregen. Ook zijn er bij ons nog geen signalen van cliënten
bekend die zich hiervoor bij de Wmo melden.
Oplossing
We volgen uiteraard de landelijke discussie hierover en wachten de informatie vanuit de
GGZ af. In de tussentijd zorgen we uiteraard voor een oplossing wanneer cliënten zich

melden. Over deze tijdelijke werkwijze vindt op korte termijn nog afstemming plaats in de GR
Peelgemeenten. Wanneer hierover meer bekend is, zullen we u uiteraard informeren.
Aanvullend antwoord
Inmiddels weten we wat meer met betrekking tot de cliënten die overkomen uit GGZdagbesteding.
Het lijkt erop dat er landelijk geen discussie meer is over de financiering van de cliënten die
overkomen vanuit GGZ-dagbesteding. De cliënten worden -bij voorkeur met voorranggeïndiceerd voor Wmo-dagbesteding. En dit wordt betaald vanuit de bestaande middelen. Dit
leiden we af uit het volgende bericht, dat we eerder nog niet hadden gezien:
https://vng.nl/nieuws/gevolgen-vervallen-zvw-vergoeding-dagbesteding-ggz-clienten Er is
volgens het bericht nog wel een gesprek mogelijk met GGZ over de financiering van de
dagbesteding over de periode van 1 januari 2022 tot het moment dat de cliënten zijn
geïndiceerd.
Van GGZ-OB hebben we inmiddels bericht ontvangen m.b.t. het aantal cliënten dat overkomt
naar de Wmo. Voor Gemert-Bakel betreft het één cliënt die reeds vanaf 1 januari 2022 op de
reguliere wijze geïndiceerd is voor Wmo-dagbesteding. Gelet op de ingangsdatum van de
indicatie is er geen gat in de financiering van de dagbesteding.

