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Samenvatting 

 

In het bestuurlijk overleg beschermd wonen en maatschappelijke opvang van 24 mei jl. hebben de 

VNG en het Rijk afgesproken dat het overgangsrecht beschermd wonen met een jaar wordt 

verlengd tot 1-1-2021. Doel hiervan is dat inwoners, gemeenten en zorgaanbieders niet onnodig 

met meerdere volgtijdelijke herindicaties te maken krijgen vanwege het openstellen van de Wet 

langdurige zorg voor mensen met psychische stoornissen per 1-1-2021.  

 

Via deze ledenbrief informeren we u over het verlengen van het overgangsrecht en de acties die dit 

van u vraagt als gemeente. 

 

 

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

18 oktober 2018 

Ons kenmerk 

TGW/U201800790 

Lbr. 18/057 

Telefoon 

070 373 8393 

Bijlage(n) 

- 

 

  

   

Onderwerp 

Verlengen overgangsrecht beschermd wonen 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Het kabinet wil per 1-1-2021 de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz) openstellen voor mensen met 

psychische stoornissen. In de Wet maatschappelijke ondersteuning  2015 (hierna: Wmo) is 

vastgelegd dat het overgangsrecht voor mensen met een AWBZ-indicatie voor een ZZP GGZ-C 

minimaal vijf jaar geldt, tenzij de indicatie eerder afloopt (zie artikel 8.3 lid 1). De verwachting is dat 

een derde van de cliënten met een nog geldige ZZP GGZ-C indicatie in aanmerking komt voor een 

indicatie voor de Wlz.  

 

Aanleiding en achtergronden 

In het bestuurlijk overleg van 24 mei jl. is afgesproken om het overgangsrecht voor alle inwoners 

met een nog geldige ZZP GGZ-C indicatie met nog geldige indicatie op 31-12-2019 een jaar te 

verlengen tot 1-1-2021, wanneer ook openstelling van de Wlz voor deze doelgroep wordt verwacht. 

Door verlenging van het overgangsrecht ZZP GGZ-C met een jaar, vindt de herindicatie van alle 

inwoners met een nog geldige GGZ-C indicatie  voor de Wmo in 2020 plaats. Het streven is bij dit 

(her-) indicatietraject voor de Wmo en de Wlz optimaal met het CIZ samen te werken. Hiermee 

vermindert de last van de herindicaties voor gemeenten, inwoners en zorgaanbieders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de leden 

 

  Datum 

18 oktober 2018 

Ons kenmerk 

TGW/U201800790 

Lbr. 18/057 

Telefoon 

070 373 8393 

Bijlage(n) 

- 

 

  

   

Onderwerp 

Verlengen overgangsrecht beschermd wonen 
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Consequenties voor gemeenten 

De verlenging van het overgangsrecht betekent voor gemeenten:  

 dat alle inwoners met een ZZP-GGZ-C indicatie die geldig is tot 1-1-2020 een verlenging 

van deze indicatie krijgen tot 1-1-2021; het is afhankelijk van de oorspronkelijke Wmo 

beschikking, of deze inwoners hierover een brief ter informatie dienen te krijgen of een 

nieuwe beschikking ter verlenging van de indicatietermijn.  

o Als in de Wmo-beschikking een indicatietermijn tot 1-1-2020 stond, is een nieuwe 

beschikking nodig.  

o Stond in de Wmo-beschikking een indicatietermijn tot minimaal 1-1-2020, dan 

volstaat een brief ter informatie.  

 dat in de inkoop voor 2020 rekening gehouden moet worden met de continuïteit van 

ondersteuning van de inwoners met een extra jaar overgangsrecht. Dit impliceert dat 

gemeenten ook de aanbieders informeren over de verlenging van het overgangsrecht.  

 

Implementatieplan  

Op dit moment werkt het ministerie van VWS met betrokken partijen waaronder de VNG aan een 

implementatieplan voor de openstelling van de Wlz voor mensen met psychische stoornissen. De 

gegevensoverdracht, het (her-)indicatieproces 2020 en het inkoopproces 2021 maken hier 

onderdeel van uit. De samenwerking met het CIZ wordt uitgewerkt in nauwe afstemming met 

gemeenten. Ook wordt onderzocht hoe gemeenten en verzekeraars kunnen worden geïnformeerd 

over de toekenning van een Wlz-indicatie. Het implementatieplan is eind 2018 gereed. Dan wordt 

hierover gecommuniceerd naar gemeenten.  

 

Inwoners met een indicatie beschermd wonen zonder overgangsrecht 

Veel inwoners met een indicatie beschermd wonen zonder overgangsrecht hebben ook een 

indicatietermijn tot 1-1-2020, vanwege de al jaren geleden verwachtte instroom in de Wlz op die 

datum. Voor deze groep zijn geen afspraken gemaakt in het bestuurlijk overleg, maar feitelijk geldt 

hier hetzelfde als bij de groep met overgangsrecht: het is wenselijk dat deze inwoners (en 

gemeenten en zorgaanbieders) niet onnodig met meerdere volgtijdelijke herindicaties te maken 

krijgen vanwege het openstellen van de Wlz voor mensen met psychische stoornissen per 1-1-

2021. Dit is een aandachtspunt in het implementatieplan voor de samenwerking met het CIZ.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

 

J. Kriens 

Algemeen directeur 

    

 

 


