Drechtstedengemeenten niet akkoord met
onderhandelingsresultaat van VNG over nieuwe WMO
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onderhandeld met het
ministerie van VWS over de voorwaarden waaronder ondersteuningstaken uit de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de gemeenten overgedragen
worden. De uitkomsten zijn in een stemming voorgelegd aan alle gemeenten. De
Drechtsteden vinden het bereikte onderhandelingsresultaat een duidelijke stap in de
goede richting, maar op dit moment nog onvoldoende.
Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van kwetsbare
inwoners. Denk hierbij aan ouderen en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Deze
groepen krijgen nu nog ondersteuning vanuit de AWBZ. Met de Wmo 2015 draagt het Rijk taken
over naar gemeenten. Aan deze taken heeft het Rijk ook een forse bezuiniging gekoppeld. De
gemeenten ontvangen ongeveer een kwart minder dan het huidige rijksbudget.
Op onderdelen wordt tegemoetgekomen aan de zorgen van gemeenten in het kader van de
overdracht van de AWBZ. Tegelijkertijd vinden de Drechtstedengemeenten, dat op drie belangrijke
onderwerpen meer duidelijkheid moet komen.
Persoonlijke verzorging niet naar Wmo
De toevoeging aan het Wmo-budget van 125 miljoen ten behoeve van de uitvoering algemene
dagelijkse levensverrichtingen, zoals hulp bij eten en aankleden, levert nog veel onduidelijkheden
op. Hierdoor ontstaat het risico van afwenteling van individuele claims door zorgverzekeraars op
gemeenten.
Stevige afspraken
De Drechtsteden vinden het belangrijk dat stevige afspraken met zorgverzekeraars gemaakt
worden. In het onderhandelingsresultaat is dat geregeld voor wijkverpleegkundigen. Hierover zijn
de Drechtsteden tevreden. Wijkverpleegkundigen zijn een belangrijke schakel in een goed
functionerend lokaal systeem van zorg en ondersteuning. De Drechtsteden zien echter graag dat in
de Wmo samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars in bredere zin stevig wordt
vastgelegd.
Budget onduidelijk
In 2015 moet 25% worden bezuinigd. Om dit te compenseren is € 200 miljoen toegezegd vanuit
het Rijk. Dat vermindert de financiële risico's van gemeenten, maar biedt nog onvoldoende
compensatie voor deze forse bezuiniging. Zeker omdat voor 2015 de overgangsregeling bepaalt
dat cliënten hun AWBZ indicatie nog maximaal 12 maanden behouden. Bovendien is nog
onduidelijk wat het definitieve budget wordt dat beschikbaar komt per gemeente.
Scherper onderhandelen
Regionaal verantwoordelijk wethouder Wagemakers: “Deze decentralisatie is een forse opgave. Dat
is geen nieuws. We werken met elkaar al lange tijd samen om deze overgang voor te bereiden.
Helaas komen uit de onderhandelingen tussen VNG en het kabinet nog te veel onduidelijkheden,
met mogelijke (financiële) risico’s als gevolg. Daarom hebben de zes colleges unaniem niet
ingestemd met het onderhandelingsresultaat. In het belang van onze inwoners vragen we daarom
de VNG nog scherper te onderhandelen.”
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