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Geacht bestuur, 

 

Recent vernamen wij dat u nog niet tot tevredenstellende afspraken met het ministerie 

van VWS gekomen bent m.b.t. extra middelen die nodig zijn om medeondertekenaar te 

kunnen worden van het HLA GGZ. 

 

Over deze kwestie is tussen ZN en VNG ook meerdere keren gesproken. Onze leden zijn 

van mening dat u terecht vraagt om aanvullende financiële middelen om uw taken in het 

sociaal domein naar behoren te kunnen uitvoeren. Wij zien ook dat met de 

ondertekening van het HLA GGZ nieuwe verplichtingen terecht gaan komen bij de 

gemeenten, en dat daarvoor ook substantieel extra middelen benodigd zijn. Wij 

ondersteunen uw verzoek daartoe, en hopen dat u daarover spoedig tot 

overeenstemming kunt komen met VWS. Zeker ook nu as vrijdag een volgend BO HLA 

GGZ gepland is, zou het goed zijn te vernemen dat u hierin samen met VWS vooruitgang 

heeft weten te boeken. 

 

Onze leden zijn van mening dat toereikende financiering in het sociaal domein zeer 

belangrijk is, mede omdat daarmee hogere kosten in Zvw of Wlz kunnen worden 

voorkomen. In die zin vinden wij het niet onbespreekbaar om, onder randvoorwaarden, 

te bezien of enige kaderoverheveling van Zvw of Wlz naar het sociaal domein 

behulpzaam kan zijn hiervoor. Uiteraard geldt daarbij ook dat wij over voldoende 

middelen binnen Zvw en Wlz blijven beschikken om aan onze verplichtingen (zorgplicht) 

te kunnen blijven voldoen. 

 

Tenslotte vinden wij het ook belangrijk om in de komende periode samen met 

gemeenten afspraken te maken hoe de beschikbare middelen in het sociaal domein, 

aangevuld met extra middelen in het kader van de bijdrage van gemeenten aan het 
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HLA GGZ, zodanig kunnen worden ingezet dat onnodige belasting van Zvw of Wlz kader 

kan worden voorkomen en onze verzekerden zo effectief mogelijk worden ondersteund, 

ook vanuit het sociaal domein. 

 

Wij hopen op een goede afloop van uw gesprekken met het ministerie van VWS en 

indien gewenst zijn wij bereid daarop nadere ondersteuning te bieden.  

 

Een afschrift van deze brief zullen wij doen toekomen aan de staatssecretaris van VWS. 

 

Met vriendelijk groet, 

 

 
 

mr. A. Rouvoet    

voorzitter  

 

 

 

cc:  drs. P. Blokhuis, staatssecretaris 

drs. B.E. van den Dungen, DGCZ 


