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Samenvatting 

Op 17 december 2013 heeft u de ledenraadpleging ontvangen inzake het overlegresultaat  

met het kabinet over een verbeterd pakket aan voorwaarden voor de nieuwe Wmo.  

U kunt tot uiterlijk woensdag 15 januari a.s., 10.00 uur, reageren op deze ledenraadpleging.  

Het reactieformulier is toegezonden aan de gemeentesecretaris.  

 

In deze ledenbrief geven wij een nadere toelichting op de financiële afspraken van het 

overlegresultaat, naar aanleiding van een aantal vragen dat ons heeft bereikt.  

 

Voorts geven wij aan hoe het bestuur op basis van de uitkomsten van de ledenraadpleging een 

besluit zal nemen.  
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Op 17 december 2013 heeft u de ledenraadpleging ontvangen inzake het overlegresultaat  

met het kabinet over een verbeterd pakket aan voorwaarden voor de nieuwe Wmo.  

U kunt tot uiterlijk woensdag 15 januari a.s., 10.00 uur, reageren op deze ledenraadpleging.  

Het reactieformulier is toegezonden aan de gemeentesecretaris.  

 

In deze ledenbrief ontvangt u: 

- een nadere toelichting op de financiële afspraken van het overlegresultaat, naar 

aanleiding van een aantal vragen dat ons heeft bereikt 

- een toelichting op de wijze waarop het bestuur op basis van de uitkomsten van de 

ledenraadpleging een besluit zal nemen.  

 

Nadere toelichting op financiële afspraken overlegresultaat 

Voor de gemeenten zitten er inhoudelijk en financieel een aantal belangrijke componenten in het 

overlegresultaat. 

 

Inhoudelijk is belangrijk dat de staatssecretaris er door middel van bekostigingsvoorwaarden voor 

zorgt dat niet vrijblijvende afspraken tussen gemeenten en zorgverzekeraars gemaakt worden 

voor wat betreft de inzet van wijkverpleegkundigen in de sociale wijkteams. 

 

Dan de financiële component. Het onderhandelingsresultaat heeft opgeleverd dat gemeenten per 

2015 defacto structureel € 200 miljoen extra krijgen voor de nieuwe Wmo. Dit ter compensatie van 

het kleiner gemeentelijk takenpakket en budget (geen persoonlijke verzorging). De 

bezuinigingskansen en mogelijkheden zijn hierdoor immers kleiner geworden.  
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Daarnaast komt er ook circa € 125 miljoen structureel naar gemeenten omdat is afgesproken dat 

gemeenten verantwoordelijk worden voor de begeleiding bij dagelijkse verrichtingen 

(zelfverzorging). Gemeenten worden hiermee verantwoordelijk voor alle vormen van  begeleiding. 

Het exacte bedrag wordt, na berekening door VWS, beoordeeld door de Algemene Rekenkamer. 

De concept Wmo 2015 is op dit punt aangepast. Hiermee is er duidelijkheid over de 

verantwoordelijkheid voor de doelgroepen en afschuifrisico’s van de Zvw naar de Wmo zijn 

beperkt.  

 

Verder is er, conform de tijdens de BALV aangenomen motie, gerealiseerd dat een deel van de  

middelen voor de sociale wijkteams naar voren zijn gehaald. Gemeenten krijgen namelijk dit jaar 

(2014) al een bedrag van € 7 miljoen beschikbaar voor de implementatie van deze sociale 

wijkteams. Dit bedrag loopt op tot structureel € 50 miljoen in 2017. 

 

Meer informatie is te vinden op de VNG website. In het dossier decentralisatie AWBZ staat een 

lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over het overlegresultaat. 

 

 

Besluit bestuur op basis uitkomsten ledenraadpleging 

Op 17 december jongstleden hebben wij u de ledenbrief met het overlegresultaat rond de 

decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning gezonden. Daarin is een  

ledenraadpleging uitgeschreven. De reactietermijn loopt tot 15 januari a.s. 10.00 uur.  

 

Het bestuur van de VNG heeft in haar vergadering van 9 januari gesproken over de wijze waarop 

zij op basis van de uitkomsten van de ledenraadpleging een besluit kan nemen dat recht doet aan 

het gevoelen van de leden.  

 

Daarbij is onder andere van belang dat bij deze ledenraadpleging voor het eerst wordt uitgegaan 

van de gewogen daadwerkelijk uitgebrachte stemmen van de leden. Dit naar aanleiding van de 

aanbeveling van de commissie Governance onder leiding van de Dordrechtse burgemeester Arno 

Brok om de ‘wie zwijgt, stemt toe’ regel af te schaffen.  

 

De dag na het verstrijken van de reactietermijn, op 16 januari, vergadert de Beleidscommissie 

Gezondheid en Welzijn om mede op basis van de uitslag van de ledenraadpleging een advies aan 

het bestuur te formuleren.  

Daarna zal het bestuur zich beraden over de wenselijke vervolgstappen om tot een gezaghebbend 

en gedragen besluit te komen.  
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Vanzelfsprekend blijven wij u over dit onderwerp op de hoogte houden via onze website en te 

zijner tijd met een volgende ledenbrief.  

 

Hoogachtend, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 
 
 
 
J. Kriens 
Voorzitter directieraad 

 

 

 

 

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




