
Samenvatting en preadvies motie Naar een structureel financieel totaalkader GGZ  
 
Indienende gemeente: Breda 
 
Ondersteunende gemeenten: XX 

 
Status motie: definitief maar nog niet getekend.  
 
Strekking van de motie  
Het VNG bestuur wordt gevraagd om:  

1. Bij ondertekening van het Hoofdlijnenakkoord GGZ (HLA-GGZ) als voorwaarde te stellen om 
samen met het Rijk twee onderzoeken te doen die moeten leiden naar voldoende macrobudget 
voor herverdeling en doordecentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. 
 
Het gaat om  
- onderzoek naar de omvang van wachtlijstenproblematiek in Beschermd Wonen  
- een analyse van de financiële effecten van extramuralisering van GGZ voor gemeenten en de 
andere partijen aangesloten bij het HLA-GGZ, inclusief de bewegingen in het aantal GGZ- cliënten 
en verzwaring van problematiek, waarbij de bijgestelde ambulantiseringsdoelstelling van 10% uit 
de Zvw nadrukkelijk wordt gevolgd 
 

2. Gezamenlijk met Rijk en zorgverzekeraars de noodzakelijke opbouw van ambulante infrastructuur 
op inhoud en kosten te monitoren en de uitkomsten daarvan periodiek bestuurlijk overleg in relatie 
te brengen met de realiseerbaarheid van het Hoofdlijnenakkoord GGZ. 
 

Preadvies VNG-bestuur: overnemen 
 
Toelichting 
Gemeenten hebben in hun wijken, als gevolg van al eerder ingezette ambulantisering, al langere tijd 
te maken met opvang en begeleiding van mensen uit reguliere en forensische GGZ-instellingen. Deze 
mensen wonen bijvoorbeeld in Beschermd Wonen locaties of ze hebben begeleiding aan huis om zo 
herstel te bevorderen of de gang naar werk weer te kunnen maken. Voor gemeenten is het een grote 
opgave waarin ook zorg voor leefbaarheid en veiligheid in wijken een rol speelt.  

 
De indieners vragen om onderzoek en cijfers, onder andere met het oog op de aanpassing in de 
voorziene ambulantisering van 20% naar 10%. Deze bijstelling is gedaan om aansluiting te houden bij 
de omvang van het extra bedrag dat gemeenten krijgen voor opvang van ambulantisering vanuit 
(forensische) GGZ instellingen, maar ook om de als gevolg van extramuralisering toenemende 
toestroom van kwetsbare personen naar de wijken te verminderen. ambulantisering zelf  toenemende 
extramuralisering van kwetsbare mensen naar de wijken te verminderen.  

 
Daarnaast vragen de indieners om onderzoek naar de omvang en financiële gevolgen van 
wachtlijsten voor Beschermd Wonen. Dat laatste is een van de onderdelen van de claim die de VNG 
heeft onderbouwd om gevolgen van ambulantisering op te kunnen vangen.  
De indieners leggen de logische verbinding met de doordecentralisatie van BW en MO. 

 
Daarnaast roept de motie op om goed te gaan monitoren of de noodzakelijke ambulante infrastructuur 
wordt opgebouwd en wat de daarmee gepaard gaande kosten zijn voor alle betrokken financiers. Dit 
inzicht is noodzakelijk om vast te kunnen stellen of ambulantisering daadwerkelijk mogelijk is en 
daarmee ook de plannen en afspraken uit het HLA-GGZ. 



 
De motie steunt de VNG in de gesprekken met het Rijk maar ook met de partijen bij het HLA-
GGZ. 

 


