
MOTIE 
 
Begroting AWBZ overheveling 01-01-2009 
 
De raad van de gemeente Boxmeer in vergadering bijeen op 27 november 2008, 
 
Overwegende dat: 
− De raad kennis heeft genomen van de brieven van de Staatssecretaris van 
 Volksgezondheid, Welzijn en Sport de dato 13 juni 2008 (onderwerp: zeker van zorg, 
 nu en straks) en 16 september 2008 (onderwerp; uitwerking AWBZ pakketmaatregel) 
 en van de per mail de dato 24 september 2008 aan de gemeentebesturen gezonden 
 brief van de VNG (onderwerp: AWBZ-maatregelen 2009); 
− De inhoud van de genoemde brieven aanleiding geeft tot grote zorg en onrust; 
 de Staatssecretaris van VWS voornemens is per 1 januari 2009 een pakket AWBZ- 
 (ombuigings)maatregelen in te voeren, wat naar verwachting grote gevolgen heeft voor 
 een grote groep AWBZ-cliënten en de gemeenten; 
− een bestuurlijke en maatschappelijke operatie van deze omvang en met deze 
 (verwachte) impact een zeer zorgvuldige voorbereiding vraagt en gebaseerd moet zijn 
 op zorgvuldige en tijdige communicatie met alle betrokkenen; 
− van de bedoelde zorgvuldigheid geen sprake is, nu blijkt dat: 
 

-  Een grote groep AWBZ- cliënten het jaar 2009 ingaat zonder te weten wat de 
 nieuwe maatregel voor hen betekent, daar na 1 januari 2009 200.000 cliënten die nu 
 gebruik maken van de AWBZ-functie begeleiding opnieuw worden geïndiceerd, en 
 wel met gebruikmaking van strengere criteria dan de huidige; 
-  Een schatting door de VNG uitwijst dat 70.000 cliënten hun AWBZ-voorziening zullen 
 kwijtraken; 
-  Het beeld ontstaat dat een groot deel van deze groep na 1 januari 2009 aangewezen 
 lijkt te zijn op ondersteuning door de gemeente die daar niet op voorbereid is en er 
 geen financiën voor heeft; 
- Het voor de gemeenten op dit moment - twee maanden voor de beoogde invoering 
 volstrekt onduidelijk is wat voor hen de bestuurlijke, juridische, financiële en 
 organisatorische consequenties van het maatregelenpakket zijn; 

 
Spreekt uit: 
Van oordeel te zijn dat het uit een oogpunt van zorgvuldigheid en communicatie onverantwoord is dat 
het bedoelde AWBZ-maatregelenpakket per 1 januari 2009 wordt ingevoerd en dat de invoering met 
minimaal een jaar dient te worden uitgesteld, opdat in 2009, als gezamenlijk voorbereidingsjaar, de 
onzekerheden en onzorgvuldigheden waarvan nu sprake is kunnen worden opgeheven; 
 
en draagt het college op alles in het werk te stellen om via de geëigende kanalen te 
bewerkstelligen dat het noodzakelijke uitstel wordt gerealiseerd; 
 
Verzoekt de griffie van de gemeenteraad deze motie te zenden naar: 

- de Staatssecretaris van VWS; 
- de Tweede Kamer der Staten Generaal; 
- de VNG; 
- de Raden van de Nederlandse gemeenten; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Toelichting, Zie de brief van de staatssecretaris.  
 
Ondertekening en namens indieners, 
Fracties SP  CDA  LOF  VVD  PK VDB 
   

Motie unaniem aangenomen. 
 
De griffier, 
A.W.J.M. Cornelissen 


