
VNG reactie op de Begroting van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

In week 44 (28-31 oktober 2019) behandelt u de begroting 

VWS (35300 XVI) . De VNG vraagt uw aandacht voor de 

volgende onderwerpen:

1. Abonnementstarief Wmo: gemeenten maken zich 

grote zorgen over toereikendheid budget.  

2. Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen: 

toestroom in maatschappelijke opvang en toename 

dakloosheid vragen om gezamenlijke oplossing door 

gemeenten en Rijk; 

3. Huiselijk geweld en kindermishandeling: succes van de 

meldcode noopt tot aanvullend budget;

4. Regionalisering: gemeenten denken graag mee over 

vraagstukken omtrent schaalniveau en regionalisering

5. Preventie/Juiste Zorg op de Juiste Plek: gemeenten 

pleiten voor een financieringssystematiek die de 

beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste plek 

ondersteunt.

Abonnementstarief Wmo 
Het kabinet heeft het abonnementstarief voor 
maatwerkvoorzieningen in de Wmo in 2019 ingevoerd en 
vanaf 2020 wordt het via een wetswijziging volledig 
gerealiseerd. Het tarief wordt € 19 per maand. Zoals 
bekend vonden de gemeenten het abonnementstarief 
een verkeerde maatregel met een verkeerde uitwerking.

Door de lagere eigen bijdragen hebben de gemeenten 
in 2019 te maken met een inkomstenderving en een 
substantiële aanzuigende werking. Gemeenten geven 
aan dat meer mensen, juist ook uit de midden- en 
hogere inkomens categorieën een aanvraag hebben 
gedaan voor maatschappelijke ondersteuning. Deze 
toename in de uitgaven komt bovenop de gesignaleerde 
toename gebruik Wmo ondersteuning in 2017 en 2018. 
Omdat per 2020 ook een deel van de algemene 
voorzieningen onder het abonnementstarief komt te 
vallen verwachten de gemeenten, waar bijvoorbeeld de 
huishoudelijke hulp als algemene voorzieningen wordt 

aangeboden, een verdere stijging in het gebruik en 
afname aan inkomsten uit eigen bijdragen. De toename 
in het aantal aanvragen betekent voor gemeenten ook 
hogere uitvoeringskosten. 

Het is zeer de vraag of de per 2019 aan het 
gemeentefonds toegevoegde bedrag van € 145 miljoen, 
als compensatie voor de meerkosten en 
inkomstenderving, toereikend is. Er is een landelijke 
monitor abonnementstarief afgesproken. De eerste 
cijfers over de ontwikkelingen in 2019 komen in 
september 2020 beschikbaar. Gemeenten zien dus 
echter nu al in de eigen cijfers en eigen monitor een 
stijging in aanvragen en uitgaven in de eerste helft van 
2019. Voor gemeenten, voor het goed kunnen blijven 
uitvoeren van de Wmo, is en blijft het van groot belang 
dat, als de meerkosten méér bedragen dan de € 145 
miljoen die hiervoor nu aan het gemeentefonds is 
toegevoegd, deze kosten per 2019 volledig worden 
gecompenseerd en er aanvullende maatregelen 
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genomen worden. Zoals ook door de Tweede Kamer, 
tijdens de wetsbehandeling, aan de minister is 
gevraagd om te doen. 

Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen
De VNG heeft deze zomer het GGZ Akkoord 
getekend omdat gemeenten ook een rol hebben om 
het leven van psychisch kwetsbare mensen te 
verbeteren. Gemeenten daartoe een extra bijdrage 
gekregen van het Rijk maar daarin was geen budget 
meegenomen voor het wegwerken van de 
wachtlijsten voor Beschermd Wonen. 

De VNG doet naar dit laatste samen met VWS 
onderzoek met als doel inzicht te krijgen in oorzaken 
en dynamiek van de wachtlijsten voor beschermd 
wonen en ambulantisering. Helaas moeten we nu 
constateren dat de werkelijkheid ons inhaalt. We zien 
een toestroom in de maatschappelijke opvang, en 
een toename van dakloosheid. Gemeenten komen 
handen tekort om voldoende begeleiding te bieden 
aan mensen die uit een instelling terug naar huis 
komen. 

Daarom is het noodzakelijk dat nu gemeenten en de 
ministers van VWS en BZK om tafel gaan zitten om 
gecoördineerd – en niet in verschillende losse 
programma’s en aanpakken – dit vraagstuk op te 
lossen. Anders komen gemeenten er niet aan toe de 
preventietaak in te vullen en op tijd gereed te zijn 
voor een grote groep ouderen die nu en in de 
toekomst ook in de wijk willen blijven wonen en 
meedoen.

Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Gemeenten hebben onvoldoende middelen om de 
effecten van de meldcode voor huiselijk geweld, 
kindermishandeling en vrouwenopvang (inclusief 
noodbedden) op te vangen. In zichzelf is dat positief 
omdat het aangeeft dat huiselijk geweld eerder en 
beter in beeld komt. De contramal is dat er 
wachtlijsten ontstaan. Daarom vragen gemeenten het 
Rijk om met spoed aanvullend onderzoek te doen 
naar de benodigde extra middelen. 

Regionalisering
Uit de begroting blijkt dat de minister een aantal 
vraagstukken waar regionalisering speelt, aan elkaar 
gekoppeld heeft (beschermd wonen, jeugd, 
samenwerking met verzekeraars). Gemeenten 
erkennen dat het voordelen kan hebben om dit debat 
over de opgaven heen te voeren. 

In de eerste jaren na de decentralisaties is met name 

gekozen voor het stimuleren van samenwerking van 
onderop en het faciliteren van samenwerking. De 
kracht daarvan is dat gemeenten zich eigenaar van 
deze samenwerking voelen en het niet als een door 
anderen opgelegde samenwerking zien. De uitdaging 
is om, zeker bij een context van tekorten, niet de 
solidariteit ter discussie te stellen. Dat maakt effectief 
opdrachtgeverschap lastig. Bijvoorbeeld naar 
specialistische jeugdhulp instellingen en bij de 
uitvoering van het advies van de commissie 
Dannenberg (afbouw van voorzieningen in het ene 
deel van het land en opbouw in het andere deel). 

De VNG doordenkt en bepaalt de komende periode 
welke vraagstukken op welk schaalniveau (lokaal, 
regionaal bovenregionaal, landelijk of Europees) 
kunnen plaats vinden. De VNG neemt hierin mede het 
initiatief zodat gemeenten zelf in staat zijn om 
passende vormen van regionale samenwerking, 
rolverdeling en ketensamenwerking op te zetten en 
niet van bovenaf opgelegd door het rijk. Daarmee 
dragen wij bij aan democratisch draagvlak voor de 
juiste voorziening op de juiste plek. Wij maken 
hierover graag afspraken met het kabinet. 

Preventie & Juiste Zorg op de Juiste Plek
Over de wenselijkheid van meer preventie en de 
beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek 
bestaat veel eensgezindheid. Gemeenten 
ondersteunen deze beweging, juist in het licht van de 
vergrijzing, bijbehorende arbeidsmarktkrapte en het 
nog steeds groeiend beroep op ondersteuning én 
zorg. De huidige focus op afzonderlijke (zorg)
behandelingen is op termijn niet houdbaar. Een 
omslag naar meer zelfzorg, versterking van sociale 
zelfredzaamheid en naar een vroegtijdige en brede 
inzet op gezondheid is noodzakelijk. Deze omslag kan 
alleen vanuit een gezamenlijke inspanning van 
gemeenten, verzekeraars en Rijk. Gemeenten kunnen 
het, zo is gebleken, niet alleen. Meer lichte 
ondersteuning zal moeten samengaan met minder 
zware zorg na indicatie. De samenwerkingsagenda 
tussen verzekeraars en gemeenten biedt al mooie 
perspectieven. Maar er is meer nodig, met name een 
wijziging in de sturing en bekostiging. De kosten aan 
de voorkant (gemaakt door gemeenten) zorgen voor 
baten aan de achterkant (bij zorgverzekeraars en 
zorgkantoren). Wij pleiten voor een 
financieringssystematiek die de bedoeling 
ondersteunt, zodat de financiële prikkel te liggen 
komt bij domein overstijgende lichte hulpverlening. 
Het zogeheten Investerings- of Preventiefonds kan 
daarbij een goed vehikel zijn. 


