
Vraag Antwoord

Over de decentralisaties, ofwel de nieuwe taken die op de gemeente afkomen.
De vragen en antwoorden staan per decentralisatie onder elkaar.

Algemeen

Wat zijn de drie 
decentralisaties? 

Onder andere door de vergrijzing is onze verzorgingsstaat veel te duur geworden. 
Daarom moet Nederland de komende jaren veranderen van een verzorgingsstaat in een 
participatiemaatschappij. De overheid zorgt niet meer voor alles: we zorgen zelf én 
samen voor elkaar. Om deze veranderingen vorm te geven, draagt de Rijksoverheid de 
komende jaren veel taken over naar de gemeenten. De zogenoemde Decentralisaties. 

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor drie vormen van zorg en ondersteuning 
die nu nog door het Rijk of door de provincies worden geregeld. Het gaat om: 

• Jeugdzorg: alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

• Langdurige Zorg: gemeenten gaan zorgen voor dagbesteding, begeleiding en 
daarmee samenhangende zorg voor hun inwoners zodat mensen langer thuis 
kunnen blijven wonen.

• (Arbeids)Participatie: ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen deelnemen in de 
samenleving door (vrijwilligers)werk.

Dat betekent voor u en voor ons als gemeente dat we op een nieuwe manier gaan 
werken.  

Waarom gebeurt dit? Het Rijk wil de ondersteuning dichter bij u in de buurt regelen omdat de gemeente de 
Overbetuwse gemeenschap, de kernen/ buurten, voorzieningen beter kent en dicht bij de 
inwoners staat. De Rijksoverheid verwacht dat u door deze aanpak dichtbij huis beter 
geholpen wordt. 

We kijken naar wat nodig is om u te helpen zoveel mogelijk zelf te doen, eventueel met 
hulp van uw omgeving. We kijken naar de hulp die per huishouden nodig is en zorgen als 
dat nodig is voor één plan en één regisseur.  

Daarnaast zijn de decentralisaties ook een bezuinigingsoperatie; gemeenten gaan de 
nieuwe taken met veel minder budget uitvoeren dan voorheen. 

Wat betekenen de 
veranderingen voor mij, 
als inwoner? 

Met de decentralisaties worden de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning 
aan mensen in de leefdomeinen werk, inkomen, welzijn, zorg en opvoeden en veiligheid. 
Dit biedt ons de mogelijkheid werk, activering en maatschappelijke ondersteuning beter 
met elkaar te verbinden. Door deze verbindingen krijgen kwetsbare burgers meer 
keuzemogelijkheden en een betere ondersteuning bij participatie. Dat vraagt ook een 
andere manier van werken.

De andere manier van werken noemen we ‘De Kanteling’. Dit is niet nieuw. U gaat nu ook 
al naar de Gemeentewinkel voor het aanvragen van huishoudelijke hulp of een 
scootmobiel. Wat voor u misschien wel nieuw is, is dat we vervolgens met u een 
keukentafelgesprek voeren. We zoeken samen met u naar wat u zelf nog wél kunt. En 
wat familie, vrienden, buren of kennissen voor u kunnen betekenen. Pas daarna kijken 
we op welke manier andere organisaties of hulpmiddelen u kunnen ondersteunen. In 
samenspraak met u stellen we vervolgens een arrangement op die er voor zorgt dat u 
zelf de touwtjes zo veel mogelijk in handen heeft en u wordt ondersteund (zo dicht 
mogelijk bij huis) waar het nodig is.



Hoe weet ik, waar ik 
precies aanspraak op 
kan maken straks?

De veranderingen gaan in vanaf 1 januari 2015. De wetten hiervoor worden nu gemaakt 
of zijn net vastgesteld. We weten dus nog niet alles precies. Gemeente Overbetuwe 
streeft wel naar één integrale aanpak per gezin. De hulp die we als gemeente en 
partnerorganisaties leveren, willen we zo dicht mogelijk bij de inwoner en zo overzichtelijk 
mogelijk voor de inwoner aanbieden. Dit geldt zowel voor de uitvoering van de 
Participatiewet als voor de decentralisaties van de AWBZ en de Jeugdzorg. Wat u 
precies moet doen als u in 2015 beroep wilt doen op zorg en ondersteuning die onder 
een van deze wetten valt, wordt op dit moment nog verder uitgewerkt.

Hoe zorgt de gemeente 
voor de benodigde 
expertise? 

In de regio Arnhem zijn twaalf gemeenten en de professionele (zorg)partners gezamenlijk 
de mogelijkheden en onmogelijkheden aan het ontdekken. Dit doen wij aan de hand van 
praktische experimenten: de proeftuinen. In de praktijk experimenteren we samen met 
het maatschappelijke middenveld wat werkt en wat niet werkt. We wisselen ervaringen uit 
in de regio en implementeren tegelijkertijd datgene wat effectief blijkt te zijn.

Hoe betrekt de 
gemeente de inwoner 
bij de veranderingen? 

Om alle inwoners alert te maken op de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2015 zodat zij zich 
kunnen voorbereiden, start gemeente Overbetuwe de campagne ‘Overbetuwe verbindt’. 
Dit doen we via posters, een nieuwsbrief, social media maar vooral ook door gesprekken 
te gaan voeren.

Decentralisatie Jeugdzorg

Wat verandert er in de 
Jeugdzorg?

Diverse zorg- en hulpverleningsinstanties bieden zorg voor jeugd aan. Jeugdzorg valt nu 
nog onder de verantwoordelijkheid van meerdere overheden. In de praktijk leidt dit tot 
versnippering, waardoor de zorg voor jeugd soms tekort schiet.

Om de zorg voor de jeugd te verbeteren heeft het kabinet besloten deze vanaf 2015 
onder te brengen bij de gemeente. De gedachte hierachter is dat de gemeente de zorg 
dichter bij de inwoners kan organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. 

De zorg voor de jeugd valt nu nog onder verschillende overheden en instanties. Hierdoor 

is de zorg soms versnipperd en te ingewikkeld.

Welke zorg gaat er uit 
de ABWZ naar de 
Jeugdwet?

Hulp voor jeugdigen met:

• Een verstandelijke beperking (m.u.v. verblijfszorg voor jeugdigen die in verband 
met hun verstandelijke beperking levenslang en levensbreed zorg nodig hebben: 
zorgzwaartepakket (ZZP) verstandelijk gehandicapt (VG) 4 t/m 8 en sterk 
gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (SGLVG))

• Psychische problemen

• De begeleiding voor alle grondslagen

• De persoonlijke verzorging voor alle grondslagen

• Kortdurend verblijf bij begeleiding of persoonlijke verzorging

• Vervoer bij begeleiding en behandeling

Wat gaat er gebeuren 
met de jeugd-GGZ? 

Zoals beschreven in de jeugdwet gaat de jeugd-GGZ over naar de gemeenten. 
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Is er al duidelijkheid of 
de behandeling voor 
jeugd ook naar de 
gemeenten gaat? En zo 
ja, geldt dit ook voor de 
Diagnose Behandel 
Combinaties (DBC's) 
voor jeugdigen?

De functie extramurale behandeling voor (licht) verstandelijke gehandicapten ((L)VG) 
cliënten jonger dan 18 jaar gaat naar gemeenten. De functie extramurale behandeling 
voor jeugdigen met somatische klachten of lichamelijke of zintuiglijke handicap gaat 
waarschijnlijk naar de verzekeraars. Hierover moet nog een definitief besluit genomen 
worden. Behandeling van jeugdigen met psychische klachten of een psychiatrische 
stoornis wordt ook ondergebracht bij de gemeenten, evenals begeleiding persoonlijke 
verzorging of kortdurend verblijf.

Is de categorie ZZP VG 
4 en hoger wel of niet 
onderdeel van de 
nieuwe Jeugdwet? 

ZZP VG 4 en hoger is geen onderdeel van de nieuwe Jeugdwet.

Hoe ga je om met de 
wachtlijstcliënten per 1 
januari 2015?

Voor ‘wachtlijstcliënten’, cliënten met een indicatie per 31-12-2014 die op dat moment 
nog niet in zorg zijn, geldt dat zij moeten worden toegeleid naar zorg waar zij aanspraak 
op hebben. Hier geldt niet dat dit bij een bestaande aanbieder moet gebeuren. 

Wat wordt bedoeld met 
wachtlijstcliënten? Zijn 
dit ook de cliënten die 
op een wachtlijst van 
een specifieke instelling 
staan?

De term ‘wachtlijstcliënten’ heeft betrekking op de continuïteit van zorg (en niet op een 
wachtlijst bij een instelling). Het betreft hier jeugdigen en hun ouders die op het moment 
van inwerkingtreding (1 januari 2015) reeds een verwijzing in de zin van de Zvw of een 
indicatiebesluit in de zin van de AWBZ, de Wjz of de Wmo hebben, maar nog niet de 
betreffende zorg ontvangen. 

De gemeenten zijn voor deze cliënten gebonden aan het type zorg dat in het 
indicatiebesluit of in de verwijzing staat vermeld. Gemeenten zijn echter niet gebonden 
aan een aanbieder, zoals dat wel het geval is wanneer de zorg al wordt ontvangen. Voor 
het toewijzen van een ‘wachtlijstcliënt’ aan een specifieke jeugdhulpaanbieder zullen 
gemeenten zich aan dezelfde voorwaarden moeten houden als bij nieuwe cliënten.

Gaat ook  de 
persoonlijke verzorging 
over van de AWBZ 
naar de Jeugdwet?

Persoonlijke verzorging tot 18 jaar gaat over naar de Jeugdwet. Persoonlijke verzorging 
tot 18 jaar als onderdeel van intensieve kindzorg (IKZ) of palliatief terminale zorg (PTZ) 
gaat, als onderdeel van IKZ of PTZ, onder de Zorgverzekeringswet vallen.

Hoe zit het met cliënten 
die naar 
kinderdagcentra of 
orthopedagogische 
dagcentra gaan en daar 
begeleiding en/of 
behandeling 
ontvangen?

Medische kinderdagcentra zijn er voor kinderen met ontwikkelingsproblemen en vooral 
(GGZ-gerelateerde) gedragsproblematiek, maar deze kinderen hebben geen achterstand 
in hun verstandelijke ontwikkeling. Die groep kinderen gaat over naar de Jeugdwet. Het 
aanbod van de medische kinderdagcentra gaat naar de Jeugdwet (AWBZ-begeleiding 
en/of Zvw-behandeling).

Daarnaast zijn er ook kinderdagcentra (KDC’s) of orthopedagogische kinderdagcentra 
(OPD’s) voor kinderen met ontwikkelingsproblemen waaronder een verstandelijke 
beperking. Voor AWBZ-functies gaat het dan vooral om begeleiding en behandeling. De 
functie begeleiding gaat tot 18 jaar voor alle grondslagen van de AWBZ over naar de 
Jeugdwet. Begeleiding-groep komt daarmee tot 18 onder de Jeugdwet te vallen.

De functie behandeling gaat tot 18 voor de grondslag VG naar de Jeugdwet. 
Behandeling-groep komt daarmee tot 18 jaar onder de Jeugdwet te vallen, maar daar 
zitten nu ook kinderen in die gezien de ernst van hun (o.a. verstandelijke) beperking 
bedoeld zijn in de Wlz. Dit betreft dus alleen de ernstig meervoudig beperkte kinderen 
met een beperkt ontwikkelingsperspectief die nu op een KDC  of OPD  zitten met een 
indicatie behandeling-groep.

Hoe zit het met de 
continuïteit van zorg 

In dit wet wordt een leeftijdsgrens van 18 jaar gehanteerd voor de verschillende vormen 
van jeugdhulp en de uitvoering van de jeugdbeschermingsmaatregelen die naar de 
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voor jeugdigen die 18 
worden in januari 2015 
en in zorg zijn?

gemeenten worden gedecentraliseerd. Na het 18e jaar vinden ondersteuning, hulp en 
zorg in de regel plaats vanuit een ander wettelijk kader, zoals Wmo, Zvw of AWBZ. 
Jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, voor zover deze hulp niet 
onder een ander wettelijk kader valt en mits voldaan wordt aan de voorwaarden. Voor 
gesloten jeugdzorg is de doorloop op basis van jurisprudentie beperkt tot hooguit zes 
maanden na het 18e jaar, omdat het toepassen van dwang op pedagogische grondslag 
bij meerderjarigen strijd oplevert met artikel 5 van het Europees Verdrag van de Rechten 
van de Mens.

Is de pgb-regeling in de 
Wmo-2015 hetzelfde 
als in de Jeugdwet?

In grote lijnen zijn de wettelijke bepalingen over het pgb in het wetsvoorstel Wmo2015 en 
de Jeugdwet hetzelfde. Wel zijn er enkele kleine verschillen. De belangrijkste hiervan zijn:

• Voor de Jeugdwet gelden een aantal algemene kwaliteitseisen ook voor een pgb 
geleverd door een jeugdhulpaanbieder.

• Voor de Jeugdwet geldt dat een gemeente een pgb alleen mag weigeren voor 
dat deel dat het budget hoger is dan zorg in natura voor een vergelijkbare 
hulpvraag. In de huidige versie van het wetsvoorstel Wmo 2015 mag een 
gemeente in dat geval een pgb in zijn geheel weigeren.

Staat de wet toe dat 
met een pgb hulp wordt 
ingekocht bij een 
aanbieder waar de 
gemeente al een 
contract mee heeft 
afgesloten?

In principe is het mogelijk dat met een aanvrager met een pgb hulp inkoopt bij een 
aanbieder die ook een contact heeft met een gemeente. Het zal dan wel gaan om 
andersoortige hulp dan die valt onder het contract. Een gemeente toetst een aanvraag 
immers op de vraag of het zorg in natura aanbod passend is voor een cliënt voordat de 
gemeente het pgb toekent.

Is de beoordeling van 
gemeenten over de drie 
wettelijke voorwaarden 
(passendheid, 
vermogen, kwaliteit) als 
vormvereiste, of is dit 
een inhoudelijke 
beoordeling?

Dat gemeenten een aanvraag inhoudelijk op deze voorwaarden dienen te beoordelen is 
wettelijk vastgelegd. Gemeenten hebben de vrijheid om de beoordeling van de drie 
wettelijke voorwaarden voor een pgb zelf in te kleden. Voor de Jeugdwet zijn gemeenten 
voor het beoordelen van de kwaliteit wel gehouden aan de wettelijke kwaliteitseisen. 

Wie heeft bij de 
voorwaarde ten 
aanzien van 
passendheid van zorg 
in natura het laatste 
woord, de aanvrager of 
de gemeente?

De cliënt zal moeten aantonen dat hij zich voldoende georiënteerd heeft op de 
maatwerkvoorziening ‘in natura’, en moet onderbouwen waarom hij die 
maatwerkvoorziening niet passend acht. Wanneer de cliënt de onderbouwing in 
redelijkheid heeft beargumenteerd mag de gemeenten de aanvraag niet weigeren. 
Daarmee zal het oordeel van de cliënt uiteindelijk leidend zijn om te bepalen of het door 
de gemeente contracteerde aanbod voor hem passend is.

Mag het tarief voor een 
pgb hoger zijn dan voor 
zorg in natura?

Ja, het tarief voor een pgb mag hoger zijn dan het tarief voor zorg in natura. Echter, voor 
de Jeugdwet geldt dat de gemeente een pgb mag weigeren voor dat deel dat hoger is 
dan zorg in natura. Een cliënt heeft daardoor de gelegenheid dit deel zelf bij te betalen.

Is er ook een eigen 
bijdrage voor pgb in 
Jeugdwet?

Voor de Jeugdwet geldt geen specifieke eigen bijdrage voor het pgb. Wel is er een 
ouderbijdrage opgenomen in de wet. De ouderbijdrage in de Jeugdwet komt voort uit het 
besparingsmotief: ouders van wie kinderen buiten het gezin worden verzorgd hebben 
minder kosten voor die kinderen, waardoor bijdrage gerechtvaardigd is.
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Vallen 
vervoersvoorzieningen 
zoals een rolstoel onder 
de Wmo of de 
Jeugdwet?

De algemene regel is dat voorzieningen voor onder 18 jarigen onder de Jeugdwet vallen. 
Een uitzondering hierop is de woningaanpassing.

Overigens is het onderscheid minder relevant, omdat het budget voor zowel de Jeugdwet 
als de Wmo 2015 opgaan in het deelfonds sociaal domein.

Wat zijn de landelijk 
werkende instellingen 
in de jeugdzorg?

• William Schrikker Groep, www.wsg.nu

• Leger des Heils, www.legerdesheils.nl

• Stichting Gereformeerde Jeugdzorg, http://www.sgj.nl/

• Nidos, www.nidos.nl

Decentralisatie AWBZ (wordt Wmo)

Wat verandert er in de 
Langdurige zorg?

Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend 
hervormen. De AWBZ betaalt dan alleen nog de zwaarste, langdurige zorg. Lichtere zorg 
gaat dan naar de gemeenten of naar de zorgverzekering. De taakverdeling ziet er vanaf 
2015 zo uit:

• Gemeenten: zorg aan huis 

Gemeenten gaan zorgen voor de dagbesteding, begeleiding aan huis en de persoonlijke 
verzorging die samenhangt met begeleiding (5% van het budget). Zoals 
woonbegeleiding, hulp bij aan- en uitkleden en haren wassen. De gemeente betaalt 
alleen nog de huishoudelijke hulp als u een laag inkomen heeft. 

Zorgverzekeraars: medische zorg 

De zorgverzekering regelt medische zorg. Zoals verpleging en langdurige geestelijke 
gezondheidszorg. Naar de verzekeraars gaat die verzorging die samenhangt met 
verpleging (95% van het budget).

• Rijksoverheid: langdurige zorg

Er komt een nieuwe wet, de wet langdurige zorg, voor de meest kwetsbare ouderen en 
gehandicapten in instellingen. Dat staat in de Kamerbrief hervorming langdurige zorg: 
naar een waardevolle toekomst van 25 april 2013. De nieuwe wet gaat de huidige AWBZ 
vervangen.

Taken van de AWBZ 
(Rijk) naar de Wmo 
(gemeente). Wat 
verandert er?

Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen. De 
onderdelen dagbesteding, kortdurend verblijf, begeleiding in de thuissituatie’ en 
‘persoonlijke verzorging die samenhangt met de begeleiding’ vallen nu onder de AWBZ. 
Deze taken gaan vanaf 2015 naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook 
met de begeleiding samenhangend vervoer gaat naar de gemeente. De AWBZ is dan 
alleen nog bedoeld voor zwaarste zorg. 

Verder wil het kabinet de eisen veranderen voor huishoudelijke hulp via de Wmo. Om 
vanaf 2015 in aanmerking te komen moet u de huishoudelijke hulp hard nodig hebben en 
niet zelf kunnen organiseren en of betalen. De gemeente beslist hierover.

De gemeente beslist over persoonsgeboden budget. Gemeenten zijn nu nog verplicht 
cliënten de keuze te bieden tussen hulp in natura of een persoonsgeboden budget. Het 
kabinet wil dat de gemeenten dat in de toekomst zelf kunnen bepalen. In de regelgeving 
zijn wel strenge voorwaarden opgenomen.
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Hoe zit het met 
personen met een 
meervoudige indicatie, 
waarbij begeleiding 
gecombineerd is met 
een andere 
zorgfunctie?

Personen met een meervoudige indicatie kunnen ten gevolge van de decentralisatie te 
maken krijgen met meerdere financiële domeinen. De afstemming tussen meerdere 
aanbieders van zorg en ondersteuning dient dan dusdanig vorm te krijgen, dat een cliënt 
zo min mogelijk hinder ondervindt van de meerdere domeinen. Binnen de huidige 
domeinen van Zorgverzekeringswet, AWBZ en Wmo is overigens ook al sprake van 
noodzakelijke afstemming, aangezien er in de huidige situatie ook domeinoverstijgende 
zorg en ondersteuning geleverd kan worden.

Hoe zit het met 
palliatieve zorg in de 
decentralisatie?

Palliatief terminale zorg bestaat veelal uit twee componenten. Zorg (persoonlijke 
verzorging en verpleging) en toezicht (in de vorm van begeleiding individueel). Daar waar 
toezicht in de vorm van extramurale begeleiding wordt geïndiceerd, valt dit onder de 
decentralisatie.

Hoe wordt omgegaan 
met 
overbruggingszorg?

De decentralisatie heeft betrekking op de extramurale begeleiding. Dit is begeleiding 
waarbij mensen thuis blijven wonen. Het kan echter voorkomen dat personen met een 
intramurale indicatie in de vorm van een ZZP dit afnemen in extramurale functies en 
klassen. Deze situatie vindt met name plaats als er sprake is van zogenaamde 
overbruggingszorg, zorg die extramuraal geleverd wordt ter afwachting van een 
intramurale plaatsing. Deze zorg zal niet worden gedecentraliseerd naar gemeenten.

Wat gaat er gebeuren 
met de inloopfunctie 
GGZ?

De inloopfunctie in de GGZ is bedoeld voor personen met een langdurige psychische 
stoornis en daarmee samenhangende beperkingen (zoals een beperkte sociale 
redzaamheid). De inloopfunctie gaat per 1 januari 2015 naar de gemeenten. Ook de 
functies begeleiding en kortdurend verblijf worden met ingang van 2015 
gedecentraliseerd. Tot die tijd blijft de inloopfunctie GGZ onder de AWBZ.

Gaan kortdurend 
verblijf, revalidatie, 
beschermd wonen 
gericht op herstel naar 
de gemeenten?

Dit zijn verschillende zaken. Opvang is nu al een gemeentelijke taak. Beschermd wonen 
betreft intramurale ondersteuning aan mensen met psychische of psychosociale 
problematiek. Deze cliënten verblijven daar structureel. Beschermd wonen gericht op 
behandeling valt onder verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar(ZZP-B), Gemeenten 
worden verantwoordelijk voor inwoners bij wie op participatie gerichte ondersteuning 
vanuit een beschermende woonomgeving centraal staat (ZZP-C). Respijtzorg gaat om 
het tijdelijk ontlasten van de mantelzorger. Revalidatie hoort thuis in het medische domein 
(Zvw).

Door beleidsvrijheid 
van gemeenten 
ontstaan verschillen 
tussen gemeenten; hoe 
voorkom je dat er veel 
bezwaren en komen of 
dat mensen tussen de 
wal en het schip vallen.

In de Wmo2015 is een aantal waarborgen opgenomen om te zorgen dat mensen, die niet 
op eigen kracht of met hulp van hun eigen netwerk dan wel met een algemene 
voorziening in staat zijn tot zelfredzaamheid of participatie, een passende bijdrage 
ontvangen aan het realiseren van een situatie waarin hij dat wel kan en zo lang mogelijk 
in zijn eigen leefomgeving kan blijven. In het oog springende voorbeelden van 
waarborgen zijn:

• de beschrijving van onderwerpen die in het beleidsplan en de verordening 
moeten worden vastgelegd;

• de beschrijving van het proces van melding-onderzoek-aanvraag-besluit;

• de beschrijving van de onderwerpen die in het onderzoek naar voren komen;

• de maatwerkvoorziening waarop de cliënt recht heeft indien hij naar het oordeel 
niet op de andere in de Wmo 2015 beschreven manieren in staat is tot 
zelfredzaamheid of participatie;
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• cliëntondersteuning;

• kwaliteitswaarborgen.

Door deze waarborgen wordt enerzijds voorkomen dat mensen tussen de wal en het 
schip vallen. Anderzijds waarborgt het ook een proces waarbij de gemeente en de cliënt 
daadwerkelijk met elkaar kijken wat nodig is in de persoonlijke situatie van de cliënt, 
waarmee het risico op bezwaren wordt beperkt.

Worden de lopende 
AWBZ contracten met 
zorgaanbieders 
overgenomen door 
gemeenten?

Nee, gemeenten maken in het kader van de Wmo eigen afspraken met aanbieders die de 
begeleiding gaan bieden. Dit kunnen bestaande AWBZ-aanbieders zijn, maar ook nieuwe 
toetreders of Welzijnsaanbieders.

In de huidige Wmo 
worden minimum 
prijzen vastgesteld door 
gemeenten voor 
aanbieders van 
huishoudelijke hulp, 
hoe wordt dat in de 
Wmo 2015 geregeld?

De verplichting om basistarieven komt in een andere gedaante terug in de Wmo 2015. De 
gemeente dient bij het uitvoeren van voorzieningen door derden bij verordening regels te 
stellen ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs van een voorziening en 
de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening.

Vallen 
woningaanpassingen 
voor jeugd onder de 
Wmo of Jeugdwet?

Thuiswonende jeugdigen tot 18 jaar kunnen voor woningaanpassingen een beroep doen 
op het Wmo wetsvoorstel.

Wanneer een cliënt zijn 
zorg niet verzilvert, 
houdt hij dan zijn recht 
of valt hij direct onder 
de Wmo2015?

Voor een persoon waarvoor AWBZ-zorg is geïndiceerd, maar die zijn aanspraak (nog) 
niet tot gelding heeft gebracht geldt het volgende. Deze persoon kan weliswaar op basis 
van de hoofdregel  ten volle van zijn aanspraak gebruik maken, maar hij moet de 
gemeente de gelegenheid bieden om in overleg te bezien op welke wijze de aanspraak 
tot gelding wordt gebracht. Nu de zorgverlening aan betrokkene nog niet is begonnen, ligt 
het in de rede dat betrokkene het college in de gelegenheid stelt om met hem te 
overleggen over de precieze invulling van de zorg of ondersteuning die hij nodig heeft, te 
meer omdat het college na de overgangsperiode verantwoordelijk zal zijn voor een 
verantwoorde voortzetting van de maatschappelijke ondersteuning van betrokkene. Als 
betrokkene nog geen keuze voor een aanbieder heeft gemaakt, kan het overleg tussen 
hem en gemeente betrokkene ook helpen bij het kiezen van een door de gemeente 
gecontracteerde aanbieder. Het gaat om een overlegverplichting die geen afbreuk doet 
aan de rechten (en verplichtingen) die betrokkene op grond van het eerste lid heeft.

Voor hoe lang mogen 
indicaties voor 
beschermd wonen 
worden afgegeven?

Aanvragen voor een indicatie voor een GGZ-C pakket worden tot en met 31 december 
2014 in behandeling genomen door het CIZ. Deze hebben een maximale looptijd van 15 
jaar.

Hebben mensen met 
een AWBZ-indicatie 
ook recht op zorg van 
dezelfde aanbieder of 
hulpverlener, of alleen 
dezelfde uren?

De hoofdregel is, dat iemand gedurende de looptijd van de indicatie (met een maximum 
van 1 jaar) het recht behoudt op de zorg, onder de voorwaarden die daarvoor onder de 
AWBZ golden. Het indicatiebesluit bepaalt de aanspraak. Het college zal met aanbieders 
afspraken moeten maken over de te leveren zorg (en het tarief). De cliënt kan dan kiezen 
uit de aanbieders die de gemeente heeft gecontracteerd. Het ligt in de rede dat de 
gemeente voor iemand die eerder zorg van een bepaalde zorgaanbieder ontving, 
onderzoekt of daarmee tot overeenstemming kan worden gekomen voor de levering van 
de zorg gedurende de periode van het overgangsrecht. Indien dat niet lukt, kan dat tot 
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gevolg hebben dat de cliënt naar een andere, wel gecontracteerde, zorgaanbieder moet 
overstappen (zoals dat ook het geval kan zij in het geval het zorgkantoor in het kader van 
de AWBZ niet langer een overeenkomst met een zorgaanbieder heeft).

Welke tijdslimiet geldt 
voor de indicatie voor 
langdurige zorg (i.v.m. 
overbruggings-
verantwoordelijkheid)?

Gemeenten zijn verantwoordelijk om de cliënt te ondersteunen bij het verkrijgen van een 
passende indicatie en de cliënt te ondersteunen totdat de indicatieprocedure volledig is 
doorlopen. Het indicatieproces voor de Wlz duurt maximaal zes weken.

Cliënten houden recht 
op zorg. Mogen de 
condities veranderen, 
zoals het aantal uren 
begeleiding of de 
hoogte van de eigen 
bijdrage?

De hoofdregel is, dat iemand gedurende de looptijd van de indicatie (met een maximum 
van 1 jaar) het recht behoudt op de zorg, onder de voorwaarden die daarvoor onder de 
AWBZ golden. Het indicatiebesluit (zorgaanspraak) is daarbij leidend, niet de feitelijke 
zorg. De overgangsregeling in de Wmo 2015 maakt het mogelijk dat de gemeente, met 
toepassing van een zorgvuldige procedure, ook op het vlak van rechtsbescherming, een 
nieuwe ondersteuningsbeslissing neemt.

Waarom geldt het 
overgangsrecht voor 
beschermd wonen ten 
minste 5 jaar en hoe is 
dan de relatie met de 
bezuinigingen?

Beschermd wonen is een aanspraak op intramurale zorg. Cliënten verblijven soms al 
jaren in een beschermende woonvorm. Vanuit het oogpunt van zorgvuldige 
belangenafweging is ervoor gekozen een langer overgangsrecht in acht te nemen. Op 
beschermd wonen wordt niet bezuinigd, het volledige budget wordt gedecentraliseerd.

Waarom is er gekozen 
om het trekkingsrecht 
landelijk bij één 
instantie te beleggen? 
Waarom is het 
‘trekkingsrecht’ landelijk 
ondergebracht bij de 
Sociale 
Verzekeringsbank?

Om redenen van uniformiteit, doelmatigheid en gecoördineerde aanpak van fraude vindt 
de regering het noodzakelijk om de uitvoering van het trekkingsrecht centraal te beleggen 
bij één organisatie, de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het beleggen van deze taak bij de SVB heeft belangrijke voordelen. De SVB heeft al 
jaren ervaring met het persoonsgebonden budget doordat ze werkgeverstaken van 
30.000 budgethouders verzorgt. Voorts kan de SVB over domeinen heen kijken, 
aangezien zij reeds vanuit verschillende hoeken actief is. Daarnaast heeft de SVB reeds 
een relatie lopen met ca. 370 gemeenten in het ondersteunen van administratieve taken 
in de Wmo en is zij bekend met relevante instanties, zoals het CAK, het CIZ en de 
Belastingdienst. 

Mag een persoon 
gebonden budget 
(PGB) bij 
huishoudelijke hulp 
worden ingezet om 
familieleden of 
mantelzorgers te 
betalen?

Gemeenten krijgen de ruimte om in hun verordening te bepalen onder welke 
voorwaarden zij het mogelijk willen maken dat een pgb wordt ingezet om mensen uit het 
sociale netwerk van de betrokkene financieel voor hun diensten te belonen.

Kun je als gemeente 
nadere regels stellen 
die een pgb voor het 
sociale netwerk 
uitsluiten?

Per verordening mag een gemeente nadere regels stellen in welke gevallen en onder 
welke voorwaarden een pgb in het sociale netwerk mag worden besteed. Het nut en de 
noodzaak van een pgb door het sociale netwerk van een cliënt of jeugdige kan een 
gemeente het beste beoordelen in samenspraak met de jeugdige of de cliënt.
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Is de pgb-regeling in de 
Wmo-2015 hetzelfde 
als in de Jeugdwet?

In grote lijnen zijn de wettelijke bepalingen over het pgb in het wetsvoorstel Wmo2015 en 
de Jeugdwet hetzelfde. Wel zijn er enkele kleine verschillen. De belangrijkste 
hiervan zijn:

Voor de Jeugdwet geldt een aantal algemene kwaliteitseisen ook voor een pgb geleverd 
door een jeugdhulpaanbieder. 

Voor de Jeugdwet geldt dat een gemeente een pgb alleen mag weigeren voor dat deel 
dat het budget hoger is dan zorg in natura voor een vergelijkbare hulpvraag. Op 
grond van het wetsvoorstel Wmo 2015 mag een gemeente in dat geval een pgb in 
zijn geheel weigeren.

Gaan huidige pgb-
houders ook per 1 
januari 2015 over naar 
de SVB of loopt de 
betaling van deze pgb’s 
nog via de oude 
regeling?

Per 1 januari 2015 zullen alle betalingen van pgb-houders via de SVB lopen.

Binnen het pgb geldt 
als voorwaarde dat de 
cliënt in staat moet zijn 
regie te voeren over de 
situatie (inclusief 
beheer pgb). Kan de 
regiefunctie worden 
overgenomen door 
mantelzorger, curator of 
mentor?

Ja, de cliënt mag ook ondersteund worden door een vertegenwoordiger of met hulp uit 
zijn sociale netwerk dan wel van een curator, bewindvoerder, mentor of 
gemachtigde.

Staat de wet toe dat 
met een pgb hulp wordt 
ingekocht bij een 
aanbieder waar de 
gemeente al een 
contract mee heeft 
afgesloten?

In principe is het mogelijk dat een aanvrager met een pgb hulp inkoopt bij een aanbieder 
die ook een contact heeft met een gemeente. Het zal dan in beginsel wel gaan om 
andersoortige hulp dan die valt onder het contract. Een gemeente toetst een 
aanvraag immers op de vraag of het zorg in natura aanbod passend is voor een 
cliënt voordat de gemeente het pgb toekent. De cliënt moet motiveren waarom in zijn 
situatie het pgb de voorkeur verdient.

Kan een gemeente een 
pgb weigeren als de 
cliënt beargumenteert 
dat zorg in natura voor 
hem niet geschikt is?

Eén van de voorwaarden voor een persoonsgebonden budget is dat de cliënt zich 
gemotiveerd op het standpunt stelt dat het door de gemeente gecontracteerde 
aanbod niet passend is in zijn specifieke situatie. Indien de cliënt dit in redelijkheid 
heeft beargumenteerd, is deze voorwaarde geen grond voor de gemeente om een 
pgb te weigeren. Uiteindelijk is het de gemeente die – op basis van de voorwaarden 
in de wet en de verordening- een besluit neemt en een beschikking treft. Indien een 
gemeente weigert de maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb te verstrekken, 
dan is dat een besluit van de gemeente waar voor de cliënt de mogelijkheid van 
bezwaar en beroep voor open staat.

Mag het bedrag voor 
zorg in natura per cliënt 
gehanteerd worden als 
maximum pgb?

Gemeenten mogen een aanvraag voor een pgb weigeren als de kosten van het Pgb 
hoger zijn dan de kosten van de maatwerkvoorziening in natura. Dit kan zich 
bijvoorbeeld voordoen als de gemeente vanwege inkoopvoordelen deze 
voorzieningen goedkoper zal kunnen leveren.
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Moeten incidentele 
betalingen, zoals voor 
een hulpmiddel, ook via 
de SVB worden 
gedaan?

Alle pgb’s zullen via het SVB moeten lopen, zonder uitzondering. Het opnemen van 
uitzonderingen kan tot verwarring leiden bij de cliënt aangezien dit geen eenduidig 
beleid betreft.

Daarnaast wordt hierbij ook het doel van het trekkingsrecht in beschouwing genomen, 
namelijk de ondersteuning bij het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik. 
Misbruik en oneigenlijk gebruik kunnen zich ook bij incidentele betalingen voordoen.

Mag het tarief voor een 
pgb hoger zijn dan zorg 
in natura?

Ja, het tarief voor een pgb mag hoger zijn dan het tarief voor zorg in natura. Echter, 
binnen het wetsvoorstel Wmo 2015 mag de gemeente in dat geval een pgb 
weigeren.

Is de gemeente 
verplicht om altijd een 
zorg in natura-optie te 
hebben naast het pgb, 
ook voor bijvoorbeeld 
woningaanpassingen, 
waarvoor voorheen een 
forfaitaire vergoeding 
gold?

De gemeente is op grond van de Wmo 2015 verplicht om voor een bepaalde hulpvorm 
hulp in natura beschikbaar te hebben. Mocht een cliënt onvoldoende in staat zijn tot 
regie en beheer van het budget, dan ligt een pgb niet voor de hand. Als een cliënt 
aan de voorwaarden voor een pgb voldoet (en de cliënt dus kan overtuigen dat deze 
zorg in natura in een concreet geval niet passend is) kan de gemeente  besluiten de 
cliënt een pgb te verstrekken.

Decentralisatie (Arbeids)Participatie

Wat houdt de 
Participatiewet in?

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen 
(participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en bijstand (Wwb). Er is straks dus één regeling 
voor iedereen die in staat is om te werken. Er blijft een sociaal vangnet in de vorm van 
een bijstandsuitkering. De Participatiewet moet wel voorkomen dat mensen in dit vangnet 
blijven.

Wat u precies moet doen als u in 2015 onder de Participatiewet valt, wordt op dit moment 
nog verder uitgewerkt. De Tweede kamer heeft het voorstel behandeld en heeft ermee 
ingestemd. Het voorstel zal binnenkort door de Eerst Kamer behandeld worden. 

Voor welke onderdelen 
wordt de gemeente 
verantwoordelijk?

De nieuwe Participatiewet vervangt twee andere wetten: de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) de Wet werk en bijstand (Wwb).

Houd ik na 1-1-2015 

nog indicatie of werk? 

Dit hangt van uw eigen situatie af. Hieronder lichten we daarom verschillende situaties 

kort toe:

U werkt momenteel bij de Sociale Werkvoorziening (SW)

Voor u verandert er niets. U behoudt uw rechten en plichten.

U staat op de wachtlijst voor de Sociale Werkvoorziening (SW)

Er wordt niemand meer toegelaten tot de Sociale Werkvoorziening. Mensen die 

momenteel op de wachtlijsten staan voor SW, krijgen voorrang bij de bemiddeling naar 

werk. Denk hierbij aan de 100.000 garantiebanen die werkgevers vanaf 2015 
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beschikbaar stellen 

Beschut werk

Voor mensen die door lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking een 

zodanige mate van ondersteuning nodig hebben dat van reguliere werkgevers niet 

(zonder meer) kan worden verwacht dat zij deze mensen in dienst nemen, organiseert de 

gemeente beschut werk. Deze groep komt dus in dienst van de gemeente. Beschut werk 

kan – met extra aanpassingen en begeleiding – ook bij een ‘reguliere’ werkgever worden 

georganiseerd.

Heb ik in 2015 nog een 
Wajong uitkering?

Als u op 1 januari 2015 een Wajong uitkering heeft, behoudt u uw recht op Wajong en 

blijft u bij het UWV. Wel beoordeelt het UWV opnieuw of u mogelijkheden heeft om te 

werken. U hoeft daarom geen hulp bij werk of een bijstandsuitkering aan te vragen bij de 

gemeente.

Vindt het UWV dat u (gedeeltelijk) kunt werken? Dan krijgt u vanaf 2018 een lagere 

uitkering  van 70% van het minimumloon (dit nu 75%). Blijkt (ook na de beoordeling) dat u 

nooit meer kunt werken? Dan blijft uw uitkering 75% van het minimumloon.

Mensen die vanaf 2015 Wajong aanvragen, ontvangen alleen nog Wajong als zij nooit 

meer kunnen werken. Wie geen recht heeft op Wajong, kan bij de gemeente vragen om 

hulp bij het vinden en houden van werk en/of om een bijstandsuitkering.

Zijn er wel voldoende 
banen beschikbaar?

In Gelderland zijn op dit moment meer werkzoekenden dan vacatures. Ondanks dat, 
proberen we zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Daarnaast hebben 
werkgevers en werknemers (in het Sociaal Akkoord) toegezegd dat ze voor 100.000 
banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn de zogenaamde 
garantiebanen.

Moet ik vrijwilligerswerk 
gaan doen als ik een 
uitkering krijg?

Het doel is dat zoveel mogelijk mensen een werkplek vinden binnen het reguliere 
bedrijfsleven. Als dat (nog) niet kan, verwachten we van mensen dat ze een 
maatschappelijke tegenprestatie leveren bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk. 
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