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Samenvatting 
 
In deze ledenbrief informeren wij u over een aantal belangrijke ontwikkelingen op het terrein van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Achtereenvolgens komen aan de orde: 
 
1. Financiële afspraken Wmo, waaronder de afspraken met het kabinet over het budget 
huishoudelijke hulp 2010. 
 
2. De financiële systematiek Wmo, waaronder de afspraken rond de onafhankelijke derde en het 
verdeelmodel. 
 
3. De pakketmaatregel AWBZ-begeleiding. 
 
4. De gevolgen van de wetswijziging van de Wmo met het oog op de inzet van alfahulpen. 
 
5. Een verslag van onze inzet op het dossier Meavita in januari en februari van dit jaar. 
 
6. Het VNG-project De Kanteling, dat gericht is op een nieuwe invulling van het 
compensatiebeginsel in de Wmo. 
 
7. Afspraken over een nieuw verdeelmodel voor de maatschappelijke opvang. 
 
8. Informatievoorziening en ICT. 
 
9. Openstaande discussiepunten met het kabinet, die in komende bestuurlijke overleggen aan de 
orde zullen komen. 
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
In deze ledenbrief informeren wij u over de belangrijkste recente ontwikkelingen op het terrein van 
de Wmo. Achtereenvolgens komen aan de orde: 
 
1. Financiële afspraken Wmo 
2. De financiële systematiek Wmo 
3. Afspraken over de pakketmaatregel AWBZ 
4. Wetswijziging Wmo 
5. Meavita 
6. Project De Kanteling 
7. Verdeelmodel maatschappelijke opvang 
8. Informatievoorziening en ICT 
9. Openstaande discussiepunten met het kabinet 
 
1. Financiële afspraken Wmo 
 
a. Afspraken over het budget huishoudelijke hulp 2010 
 
Op 31 maart en 1 april heeft de VNG afspraken gemaakt met staatssecretaris Bussemaker en 
minister Bos over de financiering van de Wmo. Aanleiding was het advies van de onafhankelijke 
derde (het SCP) over het budget voor de huishoudelijke hulp in 2010. Uit dat advies bleek dat er in 
2008 een macro overschot op het budget huishoudelijke hulp is geweest van € 257 miljoen. Dit 
bedrag is het saldo van overschotten en tekorten van alle gemeenten. De afspraken met het 
kabinet zijn als volgt: 
 
1. Een bedrag van € 127 miljoen wordt uit het budget voor huishoudelijke hulp gehaald en 
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structureel aan het Gemeentefonds toegevoegd voor het opvangen van de gevolgen van de 
AWBZ-pakketmaatregel. 
2. Een derde van dat bedrag (€42 miljoen) wordt twee jaar lang, dus in 2010 en 2011, op een 
zodanige manier verdeeld, dat de nadeelgemeenten voor wat betreft de huishoudelijke hulp hier 
van profiteren. Het overige deel komt beschikbaar voor alle gemeenten. 
3. In 2009 krijgen gemeenten eenmalig een bedrag van € 29 miljoen voor de eerste gevolgen van 
de AWBZ-pakketmaatregel. 
4. Op basis van het geraamde overschot van €257 miljoen zal er dan in 2010 een bedrag van € 
130 miljoen beschikbaar zijn om de extra kosten te compenseren die ontstaan als gevolg van de 
wetswijziging rond de alfahulpen en de tariefstijging bij de nieuwe aanbestedingsrondes voor 
huishoudelijke hulp. 
5. De afspraken zijn "for better or for worse": er vindt geen nacalculatie plaats van de werkelijke 
kosten van de pakketmaatregel of de wetswijziging. Ook zal er geen bijstelling plaatsvinden als het 
overschot in 2008 bij de definitieve vaststelling door het SCP in het najaar hoger of lager uitvalt. 
 
Tevens is naar aanleiding van een aanbeveling in het SCP-advies van december 2008 de 
afspraak gemaakt om in het Periodiek Onderhouds Rapport gemeentefonds (POR) dit jaar de 
verdeelsystematiek van de middelen voor de huishoudelijke hulp mee te nemen (zie verder onder 
paragraaf  2.b.). 
 
Wij denken dat dit, gegeven de economische en politieke omstandigheden, het best haalbare 
resultaat is. Gemeenten mogen het gehele overschot houden, maar hebben dit geld hard nodig 
om de extra kosten waar zij de komende jaren mee te maken krijgen, te compenseren.  
Een complicatie bij het maken van een macro-afspraak was dat de verschillen tussen gemeenten 
groot zijn. Volgens de SCP-cijfers kwam maar liefst 20% van alle gemeenten in 2008 niet uit met 
het budget voor huishoudelijke hulp en moest er uit eigen middelen geld op toeleggen. Aan de 
andere kant staan gemeenten die de eerste 2 jaar van de Wmo veel reserves hebben opgebouwd. 
Om deze situatie enigszins recht te zetten is de afspraak gemaakt over de tijdelijke inzet van de 
€42 miljoen in 2010 en 2011. De verwachting is dat de onderlinge verschillen tussen de 
gemeenten in de toekomst zullen afvlakken doordat de tarieven voor huishoudelijke hulp steeds 
meer naar elkaar toe zullen groeien en door de bijstelling van het verdeelmodel. 
 
b. Het volledig pakket thuis 
Ook dit jaar wordt vrijwel geen gebruik gemaakt van het volledig pakket thuis (VPT). Het is nog 
steeds te onaantrekkelijk voor zorgkantoren, aanbieders en cliënten; het is niet de verwachting dat 
het volgend jaar beter wordt. Daarom hebben wij VWS verzocht de geplande uitname van €14 
miljoen ongedaan te maken. Dat verzoek is gehonoreerd. Bestuurlijk hebben we verder 
afgesproken de afwentelingsmechanismen en prikkels op het grensvlak van AWBZ en Wmo, 
waaronder de kosten en baten van extramuralisering en preventie, nader te verkennen. 
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c. Claim VNG voor nazorg aan ex-gedetineerden 
In het Bestuursakkoord is afgesproken dat “(…) de nazorg aan ex-gedetineerden versterkt moet 
worden. Gemeenten nemen deze taak op zich onder de voorwaarde dat de komende periode een 
onderzoek wordt uitgevoerd naar de verwachte taken van gemeenten en de daarvoor benodigde 
middelen. Vervolgens maken het kabinet en de VNG nadere afspraken over de verdeling van 
taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot ex-gedetineerden.” 
 
Beide trajecten zijn tegelijkertijd afgerond. Er ligt een samenwerkingsmodel dat de taken en 
verantwoordelijkheden van Justitie en gemeenten beschrijft. Daarnaast is er een onderzoek 
gedaan, dat globaal in beeld brengt wat de gemeentelijke inzet is op het gebied van de coördinatie 
van de nazorg aan ex-gedetineerden. Justitie en VNG zijn het er over eens dat voor deze taak € 
12 mln nodig is. 
 
Complicatie is dat Justitie na overleg met BZK van mening is dat deze kosten gedekt kunnen 
worden uit middelen die gemeenten eerder zouden hebben ontvangen voor veiligheidstaken. Het 
meningsverschil tussen VNG en Rijk hierover moet nog worden beslecht. Het bestuur van de VNG 
heeft besloten dat adequate financiering een voorwaarde is voor het tekenen van het 
samenwerkingsmodel. Als voor deze taak inderdaad extra middelen aan het gemeentefonds 
worden toegevoegd, dan ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht (waarbij ook de hoogte van het 
bedrag voor uw gemeente inzichtelijk zal zijn). 
 
2. De financiële systematiek Wmo 
 
In de bestuurlijke overleggen met de staatssecretaris zijn de afgelopen maanden een aantal 
belangrijke afspraken gemaakt over de financiële systematiek van de Wmo. 
 
a. Afspraken over de systematiek voor de middelen van de huishoudelijke hulp 
Zoals bekend is met betrekking tot de huishoudelijke hulp een financieel arrangement afgesproken 
waarin de "onafhankelijke derde" (het SCP) een belangrijke rol speelt. Het SCP brengt in het 
voorjaar een zogeheten bindend advies uit over het budget HH van het jaar daarop, op basis van 
de uitgaven van het jaar daarvoor. Dit is de zogeheten t-1/t+1 systematiek. In 2008 werd deze 
procedure voor het eerst in de praktijk gebracht (advies voor budget 2009). Enkele dagen voor het 
bestuurlijk overleg van 31 maart met mevrouw Bussemaker ontvingen wij het SCP-rapport met het 
advies over 2010. 
 
Inmiddels doet de afgesproken procedure bij gemeenten en bij de VNG de nodige vraagtekens 
rijzen. Wij zien als voornaamste nadelen aan deze t-1 / t+1 systematiek: 
• In de voorjaarsrapportage baseert het SCP zich op voorlopige IV3-cijfers. Dit betekent dat er 
verstrekkende besluiten worden genomen op basis van soms boterzachte gegevens; 
• Individuele gemeenten komen in de knel met hun meerjarenafspraken met aanbieders als zij in 
jaar t te horen krijgen dat het budget voor jaar t+1 fors wordt verlaagd; 
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• De zeer krappe tijdsplanning van opleveren rapport, ambtelijk overleg, bestuurlijk overleg en 
meicirculaire maken een zorgvuldige besluitvorming zeer moeilijk. 
 
De VNG heeft deze bezwaren in het overleg met het kabinet op 31 maart en 1 april op tafel 
gelegd. Wij hebben gepleit voor een "t+2" systematiek, die het hele proces meer ruimte geeft. Dit 
houdt in:  SCP meet de uitgaven over 2015, rapporteert in najaar 2016, in voorjaar 2017 
besluitvorming en publiceren van het budget 2018 in de meicirculaire in 2017. Afgesproken is met 
het kabinet om het financiële arrangement te gaan evalueren en daarbij het voorstel van de VNG 
voor een t+2 systematiek te betrekken. 
 
b. Afspraken over het verdeelmodel Wmo huishoudelijke hulp 
De vraag of het verdeelmodel voor de middelen voor de huishoudelijke hulp goed werkt, doet al 
ruim een jaar veel stof opwaaien. Aan de hand van diverse onderzoeken (APE, BMC) bepleiten 
een groep nadeelgemeenten het openbreken van het verdeelmodel. Op ons verzoek heeft het 
SCP in zijn rol van onafhankelijke derde in de najaarsrapportage aandacht aan deze kwestie 
besteed. Het SCP kwam met de aanbeveling dat als het model met twee indicatoren (m.b.t. 
sociaal economische factoren en gezondheidsfactoren) zou worden uitgebreid de ongewenste 
herverdeeleffecten zouden afnemen. 
 
De VNG was van mening dat dit advies van het SCP serieus genomen moest worden. Wij voegen 
daar op deze plaats aan toe dat onze kritiek zich niet richt op het feit dát er herverdeeleffecten zijn, 
maar op een aantal ongewenste herverdeelgevolgen voor een aantal gemeenten. Het 
verdeelmodel beoogde immers de budgetten te herverdelen, omdat de oude situatie onder de 
AWBZ behoorlijk scheef was. Maar dat verdeelmodel moet wel kloppen en rechtvaardig zijn. Er 
zijn nu voldoende signalen dat het model nog voor verbetering vatbaar is. Wij hebben ons daarom 
op het standpunt gesteld dat de gemeentefondsbeheerders de aanbevelingen van het SCP nu 
moeten gaan uitwerken.  
 
In het bestuurlijk overleg van 4 maart met staatssecretaris Bussemaker – die hierover overleg had 
gevoerd met haar collega van BZK - is afgesproken dat dit advies van het SCP over de 
verdeelsystematiek wordt meegenomen in het Periodiek Onderhouds Rapport gemeentefonds 
(POR). Eventuele effecten van bijstelling van het verdeelmodel zullen op 1 januari 2011 ingaan.  
 
c. Decentralisatie van de middelen voor Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang 
Twee specifieke uitkeringen stonden op de nominatie om te worden gedecentraliseerd. Het betreft 
de specifieke uitkering Maatschappelijke Opvang, Verslavingsbeleid en OGGz (uitgekeerd aan 43 
centrumgemeenten) en de specifieke uitkering Vrouwenopvang (uitgekeerd aan 35 
centrumgemeenten). 
 
Voor de specifieke uitkering MO is afgesproken dat die met ingang van 2010 wordt 
gedecentraliseerd. Voor de centrumgemeenten maakt dit in de praktijk niets uit: het 
gemeentefonds wordt volgens de nieuwe verdeelsleutel (zie onder punt 7. Maatschappelijke 
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Opvang) met een bedrag opgehoogd. Voordeel voor de centrumgemeenten is dat zij niet langer 
rekening hoeven te houden met de maximale reserveringsnorm van 30% die voor deze specifieke 
uitkering gold. Er mag dus meer geld worden ‘doorgeschoven’ naar een volgend begrotingsjaar.  
 
Voor de specifieke uitkering Vrouwenopvang is nog niet besloten om tot decentralisatie over te 
gaan. Binnen de Vrouwenopvang is sprake van een afwijkende situatie die hiertoe heeft geleid. 
Kenmerkend voor Vrouwenopvang is dat vrouwen om veiligheidsredenen vaak juist niet in hun 
eigen gemeente worden opgevangen. Dat leidt tot een ongelijke landelijke spreiding. Daarnaast 
zijn er binnen de Vrouwenopvang bepaalde groepen waarvoor speciale opvang moet worden 
georganiseerd. Zo zijn er bijvoorbeeld gespecialiseerde instellingen voor tienermoeders en voor 
mannelijke slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties (waaronder ook eerwraak valt). De 
continuïteit van dergelijke instellingen met een landelijke dekking is op dit moment nog beter 
geregeld door de vorm van een specifieke uitkering. De situatie zal voor 2011 opnieuw worden 
bezien. 
 
3. Afspraken over de pakketmaatregel AWBZ 
 
Staatssecretaris Bussemaker heeft vorig jaar juli de zogeheten pakketmaatregel begeleiding 
aangekondigd. In dat kader werden de aanspraken op de AWBZ-functie begeleiding ingeperkt. De 
maatregel is op 1 januari dit jaar ingegaan. De functie begeleiding in de AWBZ is sindsdien alleen 
nog toegankelijk voor mensen met matige of ernstige beperkingen. Het kabinet bezuinigt met de 
pakketmaatregel zo'n € 800 miljoen. 
Wij hebben u daarover vorig jaar diverse malen bericht. De VNG heeft bezwaar gemaakt tegen de 
snelle invoering en de korte voorbereidingstijd. Het jaar 2009 is, mede door onze druk, een 
overgangsjaar geworden door het toepassen van een gewenningsregeling. Bestaande cliënten die 
na een negatieve herindicatie hun hulp verliezen, mogen deze nog drie tot zes maanden houden 
(de gewenningsperiode); voor nieuwe klanten gaan de nieuwe regels meteen in. Meer informatie 
kunt u vinden op www.invoeringwmo.nl. 
Het Kabinet had als zogenaamde weglekpot voor dit jaar eenmalig € 50 miljoen gereserveerd en 
vanaf 2010 structureel €150 miljoen. Bedoelde bedragen waren bestemd voor de sectoren 
onderwijs, provincies (jeugdzorg) en gemeenten (Wmo), omdat daar de consequenties zichtbaar 
zouden worden. Een deel van het geld zou gereserveerd blijven voor de AWBZ sector zelf in 
verband met mogelijke reparaties. 
Over de financiële compensatie voor gemeenten is in het bestuurlijk overleg op 31 maart en 1 april 
het volgende afgesproken. Eenmalig is voor 2009 € 29 miljoen beschikbaar en vanaf 2010 
structureel €127 miljoen. Dit laatste bedrag is afkomstig uit het budget voor de huishoudelijke hulp 
met het oog op de niet afgeroomde onderuitputting 2008. Zie ook onder 1.  
 
Wij wijzen u er nogmaals op dat er geen sprake is van overheveling van een functie. In beginsel 
moeten de mensen die hun AWBZ-begeleiding kwijtraken zelf in een oplossing voorzien. Het is 
aan gemeenten om samen met de plaatselijke organisaties te bezien of, voor welke mensen en in 
welke mate in een vorm van ondersteuning kan worden voorzien. Dat kan met professionals maar 
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ook met vrijwilligers, bijvoorbeeld door het uitbreiden van de dagrecreatie voor ouderen of een 
maatjesproject.  
 
Op dit moment is het beeld van de gevolgen nog zeer diffuus: bij MEE - de organisatie, die 
cliënten na een negatieve herindicatie korte tijd desgevraagd bijstaat - zijn nog nauwelijks cliënten 
langs geweest. De eerste cliëntenmonitor uitgevoerd door de gezamenlijke cliëntenorganisaties is 
er nog niet. Het CIZ heeft een eerste nulmeting met geaggregeerde cijfers per gemeente 
gepresenteerd. De tweede verschijnt eind april. We wijzen u er op dat u als gemeente bij het CIZ 
kunt aangeven dat u individuele gegevens op klantniveau wilt ontvangen. Dit hebben wij bij VWS 
bedongen. U dient wel te overwegen of een gerichte benadering van individuele ex-AWBZ cliënten 
bij hen geen onterechte verwachtingen schept omtrent de mogelijkheden van de gemeente. 
 
Het rapid response team bij VWS heeft het nog rustig; er komen nog weinig signalen binnen. Dat 
geldt ook voor het transitieteam van VWS en VNG. Dit is overigens niet verwonderlijk: vanwege de 
gewenningsregeling zullen de eerste cliënten zich pas vanaf 1 juli bij gemeenten gaan melden. 
Incidenteel bereiken ons geluiden over problemen, bijvoorbeeld bij de dagverzorging voor ouderen 
en bij zorgboerderijen. Of bij de begeleiding bij boodschappen voor GGZ-cliënten. VWS houdt de 
vinger aan de pols bij een tiental zogeheten casus-gemeenten. Wij vinden een dergelijke aanpak 
te smal om van monitoring bij gemeenten te kunnen spreken. De VNG overweegt zelf een vorm 
van monitoring op te zetten. Ondertussen vragen wij u ons te voeden met uw ervaringen en 
eventuele knelpunten. U kunt die doorgeven aan Angela Potjens (angela.potjens@vng.nl). 
 
De problemen die zich op dit moment bij gemeenten voordoen hebben voornamelijk te maken met 
eerdere maatregelen: het schrappen van de grondslag psychosociaal voor de ondersteunende 
begeleiding. Voor de ontregelde huishoudens was €17 miljoen nodig, zo bleek uit onderzoek in 
2008. Dat bedrag is via de sleutel van het gemeentefonds (cluster maatschappelijke zorg) over 
alle gemeenten verdeeld. Er komen uit veel gemeenten en regio's geluiden dat de overgemaakte 
bedragen niet voldoende zijn. Probleem is dat gemeenten deze signalen vooral van aanbieders 
krijgen en deze claims niet kunnen verifiëren. Ondanks allerlei pogingen daartoe is het ook ons 
niet gelukt eenduidige informatie boven water te krijgen. Slechts fragmentarisch zijn er gegevens 
beschikbaar, variërend van ‘het tienvoudige is nodig’ tot ‘we hebben geen enkele aanvraag 
gezien’. Wel zien we dat in veel gemeenten nog eens goed gekeken is of de grondslag 
psychosociaal wel terecht is genoemd. Om deze redenen hebben wij in het bestuurlijk overleg met 
mevrouw Bussemaker aangegeven een overheveling nooit meer op deze manier te willen. 
 
4. Wetswijziging in verband met positie alfahulpen 
 
Begin april heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de wetswijzigingen van de Wmo met 
betrekking tot de alfahulpen. Een groot aantal amendementen en moties kwam daarbij aan de 
orde. Stemming vond plaats op 14 april. De wetswijziging is aangenomen en gaat nu naar de 
Eerste Kamer. De verwachting is dat daar geen grote discussies meer zullen ontstaat, zodat de 
gewijzigde wet op 1 januari 2010 kan ingaan. 
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a. Achtergrond 
Het verschijnsel alfahulp stamt uit het verleden: het gaat om mensen die niet in dienst van de 
thuiszorg waren, maar wel door bemiddeling en met begeleiding van die thuiszorg formeel in 
dienst van een paar klanten het huishoudelijk werk voor hun rekening namen. Fiscaal was en is dit 
aantrekkelijk voor de hulp, omdat geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen 
verschuldigd zijn. Ook ontvangt de hulp netto een hoger bedrag dan wanneer die in loondienst zou 
zijn. Al geruime tijd is de belastingdienst echter van oordeel dat het huidige alfahulp-regime, met 
een actieve rol van de thuiszorg, in strijd is met de regels van de Regeling Dienstverlening aan 
huis. Het risico van naheffingen ligt daarmee op de loer. 
 
Bij de inzet van alfahulpen werd door de thuiszorgaanbieder beoordeeld of de klant zonodig een 
termijn van 6 weken zelf kon overbruggen i.v.m. ziekte of vakantie van de hulp. Alfahulpen werden 
daarom ingezet bij de eenvoudigste vorm van huishoudelijke hulp (in de regel HH1 of HV1). De 
alfahulp heeft recht op het minimumloon, zes weken doorbetalen bij ziekte (na twee wachtdagen, 
wettelijk minimumloon) en vier weken doorbetaalde vakantie en vakantiegeld. 
Gemeenten hebben er bij de invoering van de Wmo massaal voor gekozen in hun contract met de 
thuiszorg vast te leggen, dat de klant geen last mag hebben van administratieve rompslomp 
rondom de alfahulpen. Daarom vervullen de meeste thuiszorgaanbieders zowel de bemiddelings- 
als de kassiers- en de administratiefunctie. Ook is soms in de verzekering tegen WA of ziekte 
voorzien. Daardoor zijn veel alfahulpen pseudo-werknemers geworden en realiseren klanten zich 
niet of niet meer dat zij formeel werkgever zijn. De wetswijziging beoogt hieraan een einde te 
maken. 
 
Kernpunten van de wetswijziging zijn: 
• de burger moet zelf kiezen tussen hulp in natura en een Pgb 
• de thuiszorgaanbieder mag bij hulp in natura geen alfahulp meer inzetten 
• de gemeente moet de burger begrijpelijk informeren over de verschillende opties  
Bij het Pgb noemt de wet als mogelijkheid uitdrukkelijk de vergoeding waarmee een alfahulp kan 
worden ingeschakeld. Zowel het Pgb als deze laatste toevoeging zijn bij amendement in de wet 
opgenomen. De geldstroom voor hulp anders dan in natura loopt voortaan rechtstreeks van 
gemeenten naar burger. 
 
Alle particuliere hulpen in de huishouding, alfahulpen en mensen die met inzet van een Pgb als 
huishoudelijke hulp in dienst van de klant aan de slag gaan, vallen onder dezelfde wettelijke 
Regeling Dienstverlening aan huis, mits zij op niet meer dan drie dagen per week bij dezelfde 
klant/werkgever werkzaam zijn. En mits de bemiddelende instantie, als die een rol speelt, zich 
beperkt tot het zuiver bemiddelen tussen vraag en aanbod. Een bemiddelingsbureau mag dus niet 
een soort uitzendbureau zijn en mag geen werkgeverstaken vervullen. Meer informatie over deze 
regeling is te vinden op http://www.dienstverleningaanhuis.nu. 
 
De inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2010. Dat betekent dat op dat moment de contracten 



onderwerp Stand van zaken Wmo datum 22 april 2009  08/17 
 

aangepast moeten zijn op de nieuwe wetsbepalingen. Contracten mogen het dan niet meer 
mogelijk maken om alfahulpen in te zetten indien de cliënt heeft gekozen voor een Pgb. 
Alfahulpen zijn immers niet in dienst van de thuiszorgorganisatie, maar werken in dienst van de 
klant. 
 
b. VNG-standpunt 
Als VNG hebben wij ons verzet tegen de aanvankelijk geformuleerde driedeling (natura, Pgb en 
alfahulp-vergoeding). Wij merkten dat gemeenten deze indeling onduidelijk vonden – met een Pgb 
mag immers ook een alfahulp gecontracteerd worden, en de toen nog genoemde financiële 
alfahulp-vergoeding is alleen voor alfahulpen bestemd. Gemeenten vroegen zich af hoe zij - 
gezien de minieme verschillen tussen de laatste twee opties - de burger goed en begrijpelijk 
konden informeren, zodat zij bewust zouden kunnen kiezen. De Kamer heeft uiteindelijk diezelfde 
conclusie getrokken, ook omdat zij de term Pgb in de wet wilde behouden. 
 
De VNG heeft een en andermaal haar zorgen geuit over de gevolgen van de wetswijziging voor de 
arbeidsmarkt. De wetswijziging zou er toe kunnen leiden dat er op korte termijn tekorten ontstaan 
in de personele capaciteit, doordat veel alfahulpen de sector (gedwongen) de rug toekeren. De 
veronderstelling van VWS is dat als er meer personeel in loondienst en minder alfahulpen nodig 
zijn, de alfahulpen dan in grote getale in dienst zullen treden. Dat zou wel eens tegen kunnen 
vallen. Onze stellige indruk is dat veel alfahulpen hechten aan hun huidige vrijheid, hun inkomen 
en hun persoonlijke relatie met de klant. Een groot deel wil helemaal niet in loondienst. Aan de 
andere kant vinden veel thuiszorginstellingen het niet aantrekkelijk om mensen met kleine 
dienstverbanden (bijvoorbeeld 6 uur per week) in dienst te hebben.  
Zelfs als alle alfahulpen in loondienst willen gaan, is een forse uitbreiding van personeel nodig, 
omdat de arbeidsproductiviteit van een hulp in loondienst lager is dan die van een alfahulp 
(ongeveer een kwart lager). 
 
De VNG heeft recent met Actiz, BTN en de staatssecretaris afgesproken dat wij gemeenten 
adviseren er voor te zorgen dat meer medewerkers in loondienst genomen kunnen worden, terwijl 
Actiz en BTN hun leden zullen stimuleren ook mensen met kleine dienstverbanden daadwerkelijk 
in dienst te nemen. 
 
Gemeenten moeten voor de wet ingaat een grote klus klaren: alle betreffende HH-klanten moeten 
voorlichting krijgen en op grond daarvan de kans krijgen een andere keus te maken: in plaats van 
de huidige alfahulp hulp in natura of een Pgb. Om deze grote operatie enigszins in de tijd te 
spreiden, heeft de VNG ervoor gepleit de invoering geleidelijk te laten verlopen: bijvoorbeeld door 
alleen bij nieuwe klanten de nieuwe voorlichtingsprocedures toe te passen. De staatssecretaris 
heeft dit helaas van de hand gewezen. 
 
c. Invoering 
Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd, is het zeer waarschijnlijk dat de wetswijziging doorgaat op 
1 januari 2010. Wij zullen samen met VWS zorgen voor voorlichtings- en informatiemateriaal, via 



onderwerp Stand van zaken Wmo datum 22 april 2009  09/17 
 

het Implementatiebureau Wmo. Ook staan er bijeenkomsten gepland. Belangrijkste items in de 
ondersteuning van gemeenten zijn: 
• de "informed consent"-procedure en de grote operatie eind dit jaar 
• de juridische gevolgen voor lopende en nieuwe contracten met aanbieders 
• de bemiddelings- en service-functie 
• de informatie aan de burgers 
 
In financiële zin is tijdens de bestuurlijke overleggen van 31 maart en 1 april met de 
staatssecretaris afgesproken dat voor komend jaar 130 miljoen beschikbaar is om de gevolgen 
van de wetswijziging en de andere tariefsverhogingen op te vangen. Zie verder onder punt 1. 
 
Als VNG zullen we alert zijn op de ontwikkeling van de bemiddelings- en servicefunctie en de 
arbeidsmarktgevolgen.  
 
We achten het van groot belang zoveel mogelijk (gemotiveerde) alfahulpen voor de huishoudelijke 
hulp te behouden. Gemeenten kunnen daar aan bijdragen via onder meer goede voorlichting naar 
de burger en communicatie naar de alfahulpen. En door aanbieders aan te sporen cq afspraken te 
maken om alfahulpen in dienst te nemen. Vooral zullen gemeenten alfahulpen kunnen behouden 
door te stimuleren dat de bemiddelings- en servicefunctie rond klant en alfahulp van de grond 
komt. Wij constateren dat gemeenten, aanbieders, verzekeraars en servicebureau’s her en der 
initiatieven ontwikkelen. We willen dat verder faciliteren. 
 
5. Meavita 
 
Sinds 19 januari heeft de VNG zich intensief ingezet ten behoeve van een groep van 60 
gemeenten die diensten afnemen van het zorgconcern Meavita. Hieronder informeren wij u over 
het verloop van het proces, de inzet van de VNG en de lessen die wij hieruit trekken. 
 
a. Korte schets van het proces 
Meavita was een zorgconcern dat in vier regio’s zorg verleende en op 1 januari 2007 ontstond uit 
een fusie van meerdere regionale zorgverleners: Den Haag (Meavita), Utrecht (Vitras CMD), 
Achterhoek (Sensire) en Groningen (Thuiszorg Groningen). Meavita verleende AWBZ-zorg, Wmo-
huishoudelijke hulp, jeugdgezondheidszorg en Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). Meavita 
had ongeveer 100.000 cliënten en 20.000 medewerkers. 
 
Het concern Meavita kwam in 2008 in grote financiële problemen. De oorzaak daarvan is 
meerledig: 
• inkomsten en uitgaven inzake de AWBZ waren niet in evenwicht in de regio’s Den Haag, 
Groningen en Utrecht; 
• inkomsten en uitgaven inzake de Wmo waren niet in evenwicht in de regio Den Haag en voor 
een deel in de regio Utrecht.  
• de ontstane mega-organisatie was boekhoudkundig niet transparant en niet op orde. De holding 
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bevatte zeker 31 rechtspersonen, die op allerlei manieren met elkaar verbonden waren. 
• de voordelen en de potentie van de fusie is door het management onvoldoende benut 
 
In december 2008 heeft staatssecretaris Bussemaker de Tweede Kamer en de VNG per brief 
geïnformeerd over de verslechterde financiële situatie bij Meavita. Als oplossing werd daarbij een 
ontvlechting van het Meavita concern aangekondigd. In de loop van januari is er intensief overleg 
gevoerd tussen de VNG en het ministerie van VWS. Toen bleek dat door VWS al sinds medio 
december met betrokken instanties op AWBZ-terrein (zorgkantoren, Nederlandse Zorgautoriteit) 
aan verschillende oplossingsscenario's werkte. De gemeentekant is door VWS in eerste instantie 
niet als van belang beoordeeld. Toen het overleg van VWS en VNG op gang kwam, stond de 
oplossingsrichting dus al grotendeels vast. 
 
Die oplossingsrichting bestond eruit dat nieuwe stichtingen zouden worden opgericht, die de zorg 
zouden gaan verlenen vanaf het eerst mogelijke moment (direct na surseance). Op die manier zou 
de continuïteit van zorg voor alle cliënten kunnen worden gewaarborgd. Er werd grote druk 
uitgeoefend op de VNG om met dit model in te stemmen. Zorgvuldige bestudering en veel overleg 
met de betreffende gemeenten en onze advocaten leidde echter tot de conclusie dat deze 
oplossing voor gemeenten zeer ongunstig zou uitpakken. Als gemeenten met dit model hadden 
ingestemd hadden zij de facto een blanco cheque afgegeven. De tarieven zouden met minimaal 
€10 per uur stijgen ter financiering van de ontvlechtings- en saneringskosten. 
 
De afwijzing door gemeenten van het oplossingsscenario is ter kennis gebracht van de Raad van 
commissarissen van Meavita. Tevens hebben wij in een overleg met staatssecretaris Bussemaker, 
die nauw bij het proces betrokken was, aangegeven dat het voorgestelde plan met de stichtingen 
voor gemeenten niet acceptabel was. Vanaf dat moment - circa 5 februari - kwam VWS tot het 
inzicht wat de positie van de gemeenten was en wat de intenties van de VNG waren; vanaf dat 
moment is intensief en goed samengewerkt met het ministerie. 
In twee regio's (Achterhoek en Utrecht) werd gewerkt volgens het scenario van afsplitsing en 
zelfstandig verder gaan van de relatief gezonde Meavita-onderdelen. In Groningen werd door 
gemeenten en zorgkantoor samen gewerkt aan de oprichting van één nieuwe organisatie die 
zowel de AWBZ als de Wmo-activiteiten van Meavita kon overnemen. In Den Haag werden de 
Wmo-activiteiten van Meavita overgenomen door een andere marktpartij. Tegelijk werd voor de 
AWBZ-zijde van Meavita doorgegaan met het klaarzetten van de tijdelijke stichtingen. Uiteindelijk 
heeft Meavita voor de onderdelen Den Haag en Groningen eind februari surseance van betaling 
aangevraagd en zijn er bewindvoerders aangesteld. Deze bewindvoerders hebben met de nieuwe 
organisaties afspraken gemaakt over de overname van activiteiten, personeel en gebouwen. 
In de vier regio’s hebben de gemeenten in de loop van februari zelf de lead genomen en beperkte 
de rol van de VNG zich tot het meer op afstand volgen van het proces. 
  
b. Werkwijze VNG 
Wij hebben in dit dossier nauw samengewerkt met de circa 60 gemeenten die het betrof. Eerst via 
een korte enquête om de ernst van de situatie te peilen. Later werden in elk van de vier regio's die 
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door de problemen bij Meavita getroffen werden (Den Haag, Groningen, de Achterhoek en de 
Utrechtse Heuvelrug) twee wethouders bereid gevonden als bestuurlijke trekkers op te treden. Er 
zijn twee overlegdagen in Zwolle georganiseerd voor de hele groep gemeenten om bij te praten en 
over oplossingen te discussiëren. 
 
Omdat de VNG voorzag dat dit dossier niet zonder deskundige juridische, maar ook 
onafhankelijke hulp met succes zou kunnen worden voortgezet, en om niet afhankelijk te zijn van 
de Landsadvocaat, die immers als eerste de belangen van het Rijk bedient, is besloten een eigen 
advocaat in te schakelen om de gemeenten in dit proces bij te staan. Houthoff Buruma heeft de 
zaak voortvarend opgepakt. 
 
In onze contacten met de Tweede Kamer - en in de communicatie in het algemeen - werden wij 
gehinderd door het feit dat het publiekelijk vooruitlopen op een faillissement juridische risico's met 
zich meebrengt. Daarnaast was er het politieke aspect, dat wij niet meer details over deze zaak 
naar de Kamer wilden communiceren dan de staatssecretaris zelf deed. Uiteindelijk hebben wij op 
17 februari de Kamer geinformeerd over onze opstelling in dit traject. 
 
c. Lessen trekken 
In de brief naar de Kamer en in het bestuurlijk overleg met mevrouw Bussemaker hebben wij een 
drietal lessen getrokken uit de Meavita affaire. Wij hebben met de staatssecretaris afgesproken 
hierover voor de zomer nader met elkaar over van gedachten te wisselen. 
 
1. De kwestie Meavita heeft een onevenwichtigheid blootgelegd in het systeem van zorg en 
ondersteuning. AWBZ en Wmo zijn beide wetten om met publieke middelen voorzieningen aan 
kwetsbare burgers te bieden. Maar de AWBZ lijkt wel meer als een publiek goed gezien te worden 
dan de Wmo. Gemeenten ervoeren dat in 2006 bij het aanbesteden. De zorgkantoren moeten ook 
aanbesteden, maar toch net iets minder hard. We komen die ongelijkheid ook steeds tegen in de 
discussie over de informatiestromen tussen gemeenten en CAK, CIZ en zorgkantoor. Wat in de 
AWBZ (of voor de Wtcg) mogelijk is, stuit in de Wmo vaak op privacybezwaren. En het werd in de 
kwestie Meavita wederom duidelijk: in de AWBZ staan vangnetten, noodkredieten en NZa-
interventies klaar; maar voor leveranciers van huishoudelijke hulp, JGZ en AMW is niets geregeld.  
Wij constateren dat er verschil is in de uitwerking van de beide systemen, die op het eerste oog 
nadelig voor gemeenten uitpakt. 
  
2. De staatssecretaris heeft in het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) een instrument dat 
toeziet op het functioneren van zorginstellingen die werken met publiek geld. Als het slecht 
gaat met een instelling die een breed takenpakket heeft, dus die werkt voor zowel de 
zorgverzekeraar (ZVW), het zorgkantoor (AWBZ) als de gemeente (Wmo, JGZ, AMW of andere 
functies), dan heeft dat óók consequenties voor gemeenten, zoals de Meavita casus laat zien. Het 
zou logisch moeten zijn dat de betreffende bewindspersoon na ontvangst van een dergelijk CSZ-
rapport ook gemeenten dan wel de VNG informeert. Dat is in het geval Meavita niet gebeurd. Wij 
zouden graag weten waarom dat niet is gebeurd, of daar formele belemmeringen aan ten 
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grondslag liggen en hoe we een dergelijke signalering in de toekomst kunnen garanderen. 
  
3. Gemeenten hebben niet om marktwerking in de Wmo gevraagd. Het kabinet werd in 2006 niet 
moe om ons uit te leggen dat het gezien 'Brussel' niet anders kan. Gemeenten zijn ermee aan de 
slag gegaan. Maar door de situatie bij het Meavita-concern en andere doorgefuseerde 
zorgconglomeraten, zetten steeds meer gemeenten vraagtekens bij de effectiviteit van de 
marktwerking in de zorgsector. Aan de dwingende noodzaak uit Brussel verandert dat niets. 
Maar steeds meer gemeenten zijn wel aan het nadenken of ze de uitvoering van de huishoudelijke 
hulp niet beter in eigen hand kunnen nemen, hoewel de Wmo bepalingen kent met betrekking tot 
"uitvoering door derden" en met betrekking tot de keuzevrijheid van de cliënten tussen minimaal 
twee aanbieders. Wij hebben er behoefte aan om gemeenten duidelijkheid te bieden over de 
vraag of gemeentelijke uitvoering mag en in welke modaliteiten (bv gemeentelijke Wmo-stichting). 
Ook is een discussie gewenst over de marktwerking in de zorg en de effecten daarvan.  
 
6. Project De Kanteling en de modelverordening 
 
a. Het project De Kanteling  
Met de Wmo wordt de stap gemaakt van verzorgd worden en ontvangen van voorzieningen naar 
ondersteuning om te kunnen participeren. De wet introduceerde daartoe het begrip ‘compenseren’ 
zonder het te definiëren. In VNG-project De Kanteling maken gemeenten nu werk van het 
operationaliseren van dat compensatiebeginsel. Uitgangspunten hierbij zijn een ruime 
vraagverkenning, betrekken van de eigen mogelijkheden van de burger en zoeken naar 
oplossingen op maat. Het accent verschuift van verstrekkingenboeken en claimbeoordeling naar 
het gezamenlijk bekijken van de specifieke mogelijkheden en wensen voor participatie. Een 
uitgebreid gesprek 'aan de keukentafel’ is nodig om de vraag van de burger helder te krijgen. 
 
Ook de landelijke politiek gelooft in het compensatiebeginsel en is overtuigd van de noodzaak van 
een nieuwe werkwijze, een kanteling in denken en doen. Het belang van vernieuwing lijkt nog 
urgenter in verband met de ontwikkelingen in de AWBZ, waarbij participatie nadrukkelijker tot het 
domein van gemeenten zal behoren. De verwachtingen zijn kortom hooggespannen. 
 
Het niet langer uitgaan van het aanbod maar van de vraag betekent een grote verandering voor 
zowel gemeenten als burger. Deze omslag kan alleen gerealiseerd kan worden in overleg en 
afstemming met de belangenorganisaties. Daartoe hebben de Chronisch zieken en 
gehandicaptenraad (CG-raad) en de Centrale van samenwerkende ouderenbonden (CSO) zitting 
in de begeleidingscommissie van het project. 
 
Om de vernieuwing een kans te geven krijgen creativiteit en innovatie alle ruimte in dit project. 
Tegelijk willen we dat de veranderingen in de praktijk tot stand komen en niet in de studeerkamer. 
Daarom vormen een tiental pilotgemeenten het hart van het project. Tegelijkertijd moet de omslag 
ook juridisch onderbouwd worden. Dat vraagt alles bij elkaar veel inzet van gemeenten, cliënten 
en aanbieders. Het vraagt ook tijd; het project loopt tot eind 2011.  
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b. De modelverordening Wmo 
De nieuwe werkwijze wordt vertaald in een nieuwe modelverordening. Daartoe is een juridische 
expertgroep ingesteld. Hierin worden naast VNG en de samenwerkingspartners CG-raad en CSO, 
ook ervaren Wvg- en Wmo-juristen betrokken alsmede deskundigen van het RIVM, dat in 
Nederland de ICF-systematiek beheert (International Classification of Functioning, Disability and 
Health). In eerste instantie is aan de hand van de ICF vastgesteld wat de reikwijdte van de 
compensatieplicht is. Met andere woorden: wanneer moet de gemeente een vorm van 
compensatie bieden? Dit proces leidt binnenkort tot de eerste bouwstenen van de nieuwe 
verordening.  
De vervolgstappen gaan over hoe de gemeente kan compenseren, mogelijke 
oplossingsrichtingen, wat wordt geregeld in de verordening en hoe de resultaten worden 
vastgelegd.  
 
c. Tien pilots 
Tien gemeenten doen als pilot mee aan De Kanteling. Het eigen project van de deelnemende 
gemeenten vormt het uitgangspunt. Daardoor is er sprake van een grote diversiteit aan 
onderwerpen, zoals de doorontwikkeling van informatie en advies naar cliëntondersteuning; intake 
en aanvraagprocedures; integrale dienstverlening; en training en opleiding van de 
contactfunctionarissen.  
De pilotgemeenten worden vanuit de VNG begeleid door twee ervaren consulenten. Zij brengen 
kennis mee over onder andere benaderen, informeren en adviseren van burgers.  
 
d. De overige 431 gemeenten 
Het project beperkt zich niet tot de 10 pilots. Gedurende de hele looptijd zullen resultaten worden 
verspreid onder alle gemeenten. Gemeenten die overtuigd raken van de noodzaak om te 
‘kantelen’ en daar concrete plannen voor hebben, kunnen meedoen met het project als ‘volger’. Zij 
laten weten wat hun uitgangspositie is ten aanzien van De Kanteling en op welke gebieden zij 
graag informatie, instrumenten, ervaringen en kennis willen opdoen. Deze ‘volgers’ brengen zelf 
ook kennis en ervaring in, zodat onderlinge uitwisseling tussen gemeenten steeds interessanter 
wordt. Alle informatie wordt bij elkaar gebracht op de website van de VNG. Het project voorziet 
daarnaast in regionale werkbijeenkomsten waarvoor alle gemeenten een uitnodiging ontvangen. 
Zo bereiken we dat het project een vliegwieleffect heeft. 
 
De eerste serie regionale bijeenkomsten is gepland voor september dit jaar. Natuurlijk zijn de 
ontwikkelingen steeds te volgen op www.vng.nl. Wekelijks worden nieuwe stukken geplaatst 
waarvan de inhoud varieert van korte informatieve artikelen tot plannen van aanpak en 
voorbeelden van producten als vragenlijsten ter ondersteuning bij vraagverheldering. Voor 
informatie en vragen over De Kanteling kunt u terecht bij de projectleider, Suzanne Konijnendijk 
(suzanne.konijnendijk@vng.nl) 
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7. Verdeelmodel voor de maatschappelijke opvang 
 
Rijk en VNG zijn het eens geworden over een nieuwe verdeelsleutel voor de gelden die de 43 
centrumgemeenten voor Maatschappelijke Opvang voor dit doel ontvangen. Al jaren was gepraat 
over een nieuw verdeelmodel voor deze middelen. De bestaande verdeling bevat een grote 
historische component en doet geen recht aan verschillen in behoefte tussen de diverse 
centrumgemeenten. Rijk en gemeenten waren het er al veel langer over eens dat er een nieuw 
verdeelmodel moest komen. Eerdere pogingen om tot een nieuw model te komen konden echter 
niet rekenen op draagvlak onder de betreffende gemeenten. In september 2007 is afgesproken 
een ultieme poging te wagen, waarbij de VNG namens de centrumgemeenten voor VWS het 
aanspreekpunt zou zijn. Bureau Cebeon kreeg de opdracht om in nauw overleg met gemeenten 
alle uitgaven in kaart te brengen, de maatschappelijke vraag in beeld te krijgen en een 
vraaggestuurd verdeelmodel te ontwerpen. In een aantal stappen, waarover telkens 
verantwoording is afgelegd aan de gezamenlijke wethouders van de centrumgemeenten, is 
toegewerkt naar dit nieuwe verdeelmodel. Tijdens dit proces is door de VNG regelmatig 
teruggekoppeld in sessies met de betrokken wethouders, waarbij tussenresultaten werden 
beoordeeld en groen licht werd gevraagd voor de volgende fase. Tevens hebben wij regelmatig 
een ambtelijke klankbordgroep bij de voortgang betrokken. 
 
Het rapport dat Cebeon in maart 2009 opleverde is om een aantal redenen belangrijk:  
• Het biedt een verdeelmodel met maatstaven die gebaseerd zijn op recent cijferonderzoek 
• Het laat aandacht voor preventie bij gemeenten meewegen 
• Het beloont gemeenten die ‘eigen geld’ voor de Maatschappelijke Opvang inzetten 
• Het maakt duidelijk dat gemeenten € 458 mln uitgeven aan Maatschappelijke Opvang, terwijl de 
rijksuitkering € 280 mln bedraagt 
• Het laat zien dat veel activiteiten die gemeenten financieren eigenlijk uit de AWBZ, 
Zorgverzekeringswet of andere geldstromen betaald zouden moeten worden (het gaat hierbij naar 
schatting om € 38 mln, de "grensstrook" genoemd) 
• Het schetst een overgangsregeling waardoor gemeenten in een aantal jaren naar de nieuwe 
situatie toegroeien en maakt hiervoor gebruik van de € 21 mln die VWS beschikbaar heeft om de 
ingroei voor nadeelgemeenten te verzachten.  
 
Tijdens een bestuurlijk overleg met de staatssecretaris op 4 maart over dit onderwerp hebben rijk 
en VNG geconcludeerd dat het proces zuiver is verlopen en dat er voldoende draagvlak is en 
afgesproken dat het nieuwe model met ingang van 2010 wordt ingevoerd. Verder is afgesproken 
dat alle betrokkenen intensief zullen samenwerken om ervoor te zorgen dat activiteiten die 
eigenlijk uit andere geldstromen betaald moeten worden (de grensstrook) niet langer op het 
budget voor de Maatschappelijke Opvang drukken. Dat levert de centrumgemeenten meer 
bestedingsruimte op voor hun eigenlijke taak. Aan de overgangsregeling die Cebeon opstelde zijn 
enkele aanpassingen gedaan. Er is recht gedaan aan oude afspraken van de G4 met het rijk over 
het tempo waarin een nieuwe model zou worden ingevoerd. Verder gaat geen enkele gemeente er 
de komende jaren meer dan € 350.000 per jaar op achteruit. Het volledige rapport en de nieuwe 
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overgangregeling zijn te vinden op www.vng.nl. De Tweede Kamer moet nog oordelen over het 
nieuwe model. De VNG zal de Kamer in een brief wijzen op de scheve verhouding tussen de 
uitgaven van gemeenten en de hoogte van de rijksuitkering. Wij schatten in dat het beroep op de 
Maatschappelijke Opvang de komende tijd zal groeien en rekenen dus op steun voor ons pleidooi 
voor een hogere rijksuitkering.  
 
8. Informatievoorziening / ICT 
 
a. Wmo en ICT 
In 2008 heeft de VNG, met subsidie van VWS, onderzoek laten doen naar de mogelijkheid van 
elektronisch berichtenverkeer in de Wmo (de business-case Wmo). In de verstrekking van 
individuele voorzieningen blijkt winst te behalen door het stroomlijnen van de gegevensuitwisseling 
tussen de gemeente, de (eventuele) indicatiesteller, de zorgleverancier en het CAK.  
Hiervoor is een standaard gegevensset gemaakt. Daarnaast is een architectuur ontwikkeld, waarin 
partijen via een elektronische postbus efficiënt berichten kunnen uitwisselen. Aan de kant van de 
gemeenten is dit gebaseerd op het DKD en Suwinet, toepassingen die in de sector werk & 
inkomen al enkele jaren functioneren. De bedoeling is de standaard gegevensset en het 
berichtenverkeer in de loop van 2009 in de gemeenten uit te rollen. Uitvoering hiervan zal bij het 
CP-ICT worden belegd. De start van het project is in afwachting van de uitkomst van een contra-
expertise, die VWS op dit moment laat uitvoeren.  
 
b. Individuele gegevenslevering  
Al sinds de start van de Wmo lopen gemeenten op tegen privacy-belemmeringen bij het 
uitwisselen van Wmo-cliëntgegevens tussen gemeente en andere instellingen (CAK, CIZ, 
aanbieder, zorgkantoor). In de business-case (zie boven) is dit één van de thema's. Rond de 
pakketmaatregel was het een issue. In de werkprocessen met het CAK is het een probleem. Er 
worden steeds ad-hoc oplossingen gezocht en soms gevonden. De VNG vindt echter dat dit 
structureel geregeld moet worden. Een efficiënte en niet administratief belastende uitvoering van 
de wet vereist dat gegevens over cliënten uitgewisseld kunnen worden met andere organisaties 
met een publieke taak in de keten. We hebben hier het ministerie regelmatig op aangesproken. In 
maart is afgesproken dat VWS dit juridisch uit gaat zoeken en dat er dan definitieve afspraken 
over gemaakt worden. 
 
c. Wtcg 
In de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) wordt aan de doelgroep 
chronisch zieken en gehandicapten jaarlijks een forfaitaire uitkering verstrekt. Om deze groep in 
kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van een aantal indicatoren. Recentelijk heeft de Tweede 
Kamer bepaald dat aan die afbakeningsindicatoren ook de elektrische rolstoel en de hoogactief 
rolstoel toegevoegd moeten worden. Wij hebben ingestemd met een nader onderzoek hoe 
gemeenten deze gegevens kunnen leveren als onderdeel van de afspraak dat gemeenten ook 
individuele cliëntgegevens in het kader van de pakketmaatregel zouden ontvangen. 
Momenteel vindt nader onderzoek plaats of en hoe gemeenten deze gegevens aan het CAK 
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kunnen leveren. Wij spannen ons in om de afspraken hierover zo simpel mogelijk te houden en er 
geen heel ICT-circus omheen te laten ontstaan. 
 
9. Openstaande discussiepunten met het kabinet 
 
De Wmo is een beleidsonderwerp waarover de contacten met het Rijk veelvuldig zijn, met 
verschillende departementen en op diverse niveaus. Veel contacten worden ingegeven door de 
actualiteit en staan vaak onder tijdsdruk om snel besluiten te nemen. Wij vinden het echter voor 
een goede ontwikkeling van de Wmo van groot belang om ook de grote lijn, de visie waar het naar 
toe moet en de principiële problemen die zich hier en daar voordoen regelmatig met de 
verantwoordelijke bewindsvrouw te bespreken. Staatssecretaris Bussemaker is daartoe gelukkig 
van harte bereid. Wij hebben afgesproken om de komende maanden, al of niet met de benen op 
tafel, over de volgende onderwerpen van gedachten te wisselen: 
 
a. Al jaren op de agenda, genoemd in het Bestuursakkoord Rijk-gemeenten, en nog steeds niet 
opgelost: de "perverse prikkels" op het grensvlak van AWBZ en Wmo of breder: tussen 
gemeentelijk domein en verzekerd domein. Het probleem is dat veel maatschappelijk nuttig beleid 
van gemeenten kosten of investeringen met zich meebrengt voor gemeenten, terwijl de baten 
neerslaan aan de andere kant van de schutting: in het AWBZ-budget of bij de zorgverzekeraars. 
Het gaat dan over zaken als extramuralisering, preventie, gezondheidsbevordering. Het mislukken 
van het volledig pakket thuis en de affaire Meavita onderstrepen dat deze kwestie niet van tafel 
mag raken. 
 
b. Onder invloed van Meavita is ook de discussie over de marktwerking weer aangewakkerd. Veel 
gemeenten ervaren het aanbestedingscorset als te knellend. Als er een calamiteit is (zoals een 
dreigend faillissement) moet je nog eerst met je aanbestedingsjuristen praten voor je de klant te 
hulp mag schieten. Ook wordt de marktwerking als een belemmering ervaren bij het ontwikkelen 
en doorvoeren van allerlei innovaties, zoals buurtzorg.  Wij willen geen windmolens bevechten, 
maar wel weten: welke ruimte zit er in "Brussel"; kunnen gemeenten zelf gaan uitvoeren; waar licht 
de grens tussen de verschillende dienstverleningsproducten? 
 
c. Een derde discussiepunt is reeds bij de paragraaf over Meavita genoemd: de afwijkende 
behandeling van de beide publieke systemen Wmo en AWBZ. Zowel op het punt van de 
vroegtijdige signalering van calamiteiten (College Sanering Zorginstellingen) als op het punt van 
de financiële vangnetten (NZa-kredieten) zijn er in de AWBZ faciliteiten die in de Wmo ontbreken. 
Aangezien er veel overlappen zijn, zoals binnen aanbieders, willen wij de wenselijkheden en 
mogelijkheden verkennen om deze systeem-infrastructuur rond de Wmo te verstevigen. 
 
d. Tot slot het punt dat wij al op de eerste pagina hebben genoemd: het financiële arrangement 
voor de huishoudelijke hulp rammelt. Het gaat niet alleen over de timing (van t+1 naar t+2). Het 
gaat ook over de vraag of de zachtheid van de gehanteerde gegevens bindende advisering 
rechtvaardigen. En over de vraag of er echt garanties door het Rijk worden gegeven dat als de 
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overschotten omslaan in tekorten er bijgeplust zal worden. Tenslotte dienen we ons op de iets 
langere termijn af te vragen of de nagestreefde inhoudelijke ontwikkeling rond het 
compensatiebeginsel zich wel verdraagt met een apart financieel arrangement voor één 
voorzieningentype. Als het goed is zal de grens tussen zorg, hulp en welzijn vervagen, alsmede de 
grens tussen individuele en collectieve voorzieningen. De grens waar de onafhankelijke derde zich 
nu binnen beweegt wordt daarmee een nogal willekeurige. 
 
10. Tot slot 
 
De VNG pleegt al sinds 2005 veel inzet op het beleidsterrein van de Wmo. Dat kunnen wij alleen 
effectief doen door de actieve inbreng van onze leden. Dat krijgt gestalte in onze commissies, 
ledenraadplegingen, klankbordgroepen, het panel en de VNG-frontoffice. Wij vragen u om ons te 
blijven voeden met uw praktijkervaringen, knelpunten, suggesties, ideeën en vragen.  
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
 
 




