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Ambtelijk Aanjaagteam Transitie AWBZ
Portefeuillehoudersoverleg Brabant Noordoost-oost 15-05-2013
Kamerbrief 'Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst ' en
gevolgen voor de regionale voorbereiding.

Voorstel akkoord te gaan met:
1. De opdracht aan het ambtelijk aanjaagteam om de uitbreiding van de gemeentelijke taak
cliëntondersteuning in regionaal verband voor te bereiden;
2. De aangepaste planning;
3. Het informeren van de gemeenteraden met bijgevoegde raadsinformatienota.

Aanleiding
De regionale planning is gebaseerd op het regeerakkoord “Bruggen slaan”. Inmiddels zijn de
voornemens van het kabinet aangepast naar aanleiding van het zorgakkoord. In de kamerbrief van 25
april 2013 'Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst' en de bijbehorende notitie
wordt de laatste stand van zaken en een nadere uitwerking gegeven. Het uitstel van de
maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden en de bijgestelde planning van het wetstraject hebben
gevolgen voor de regionale planning. Ook nu zijn er nog vragen en onduidelijkheden over de verdere
uitwerking van de voornemens. Het aanjaagteam volgt de ontwikkelingen nauwlettend. Indien nodig
wordt de planning opnieuw bijgesteld.
Hoofdpunten kamerbrief
Voor de voorbereiding van de transitie AWBZ relevante hoofdpunten uit de kamerbrief zijn:
- De extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging vervallen per 2015 in de AWBZ en
worden onder de Wmo gebracht. In de notitie wordt gesproken van kortingen van
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respectievelijk 25% en 15% op de budgetten.
In de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt een nieuwe aanspraak opgenomen: thuisverpleging
(verpleging inclusief de verzorging die hiermee onlosmakelijk is verbonden). Hiervoor gaat
een deel van het landelijk budget persoonlijke verzorging naar de Zvw.
- Er komt geen beperking op dagbesteding en persoonlijke verzorging in de AWBZ in 2014.
- Ten opzichte van het regeerakkoord houden meer mensen (met een verstandelijke beperking
en psycho-geriatrische problematiek) recht op intramurale zorg.
- Het kabinet stelt € 50 miljoen beschikbaar om gemeenten te stimuleren sociale wijkteams op
te richten. Ook wordt ingaande 2015 geïnvesteerd in extra wijkverpleegkundigen. De
wijkverpleegkundige moet zorg dragen voor de verbinding tussen het sociale en medische
domein en worden gepositioneerd in de Zorgverzekeringswet.
- Hulp bij het huishouden blijft in 2014 ook voor nieuwe cliënten beschikbaar. De gemeenten
worden in 2014 al wel met € 90 miljoen gekort op het budget. Voor onze regio gaat het om
€ 1,6 miljoen.
- Hulp bij het huishouden wordt in 2015 een maatwerkvoorziening. De gemeenten houden 60%
van het budget (het regeerakkoord ging uit van 25%).
- Het budget voor cliëntondersteuning (door de MEE-organisaties) wordt per 2015 overgeheveld
naar gemeenten.
- GGZ-begeleid wonen dat is gericht op participatie komt (via de centrumgemeenten) onder
verantwoordelijkheid van gemeenten.
- Per 1 januari 2014 worden de bestaande regelingen voor financiële compensatie afgeschaft
en vervangen door één vangnet bij gemeenten (maatwerkvoorziening
inkomensondersteuning). Deze maatregel moet het gemeenten mogelijk maken maatwerk te
bieden door het compenseren van beperkingen met voorzieningen via de Wmo of het geven
van directe inkomenssteun via de bijzondere bijstand.
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Het rijk voert vooruitlopend op de decentralisatie een aantal maatregelen door die van invloed zijn op
het over te hevelen budget (beperken contracteerruimte, een tariefskorting pgb etc.) waardoor de
financiële taakstelling hoger uitkomt. De VNG gaat in haar reacties nog uit van 25% korting.

Aanpassingen regionale planning
- Het kabinet verwacht het wetvoorstel Wmo in het 4e kwartaal 2013 aan te bieden aan de
Tweede Kamer. Dan pas worden de kaders voor de nieuwe taken en de maatwerkvoorziening
duidelijk. Hierdoor is vaststelling van het beleidsplan (aanvulling nieuwe taken) en de
verordening voor de zomer 2014 niet haalbaar. Dit wordt najaar 2014.
- De ingangsdatum 1 januari 2015 voor de maatwerkvoorziening valt samen met de nieuwe
taken begeleiding en persoonlijke verzorging en wordt integraal onderdeel van de
voorbereidingen. In het schema is de planning voor de aanbesteding hulp bij huishouden
2014 opgenomen (regionale pilot).
Consequenties beperking intramurale zorg (afschaffen ZZP's) en scheiden wonen en zorg
Door deze maatregelen gaan mensen langer gebruik maken van de Wmo (bestaande en nieuwe
voorzieningen). Het Zorgkantoor heeft in het ambtelijk overleg aangegeven dat in 2014 als gevolg van
deze maatregel al meer extramurale zorg in te gaan kopen. Het is belangrijk dat deze verschuiving bij
de bepaling van het landelijk budget voor de nieuwe taken wordt meegenomen.
Vervolgtraject
a. De raadsinformatienota via de colleges aanbieden aan de gemeenteraden.
b. De raadsinformatienota ter kennisname zenden aan de Wmo-raden en bij het
voorbereidingstraject betrokken aanbieders.
c. Via de VNG aandacht vragen voor de financiële effecten van het afschaffen van de lage ZZP's
en scheiden van wonen en zorg.
Bijlagen
- Kamerbrief 'Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst ' en bijbehorende
notitie
- Aangepast planningsschema
- Raadsinformatienota

