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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Met de decentralisatie van AWBZ-begeleiding van het Rijk naar de gemeenten is het kabinet van plan om
zorgtaken vanuit de AWBZ over te hevelen naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo).
Om de gemeentelijke zorg geregeld in de WMO te waarborgen heeft de Tweede Kamer op 13 oktober
jongstleden een motie aangenomen die de regering verzoekt om bij overheveling van zorgtaken uit de
AWBZ naar de Wmo het bijbehorende budget te bestemmen in een zogenoemde doeluitkering in het
Gemeentefonds ( te oormerken).
De VNG is van mening dat de uitvoerbaarheid van de decentralisatie hierdoor in het geding komt en wil
opnieuw met het kabinet in overleg over de randvoorwaarden.
De SP fractie heeft hierover de volgende vragen;
Vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
1. Wat vindt het college van de mening van de VNG, dat het oormerken van gelden ten behoeve van
het overhevelen van zorgtaken vanuit de AWBZ naar de Wmo, de uitvoering van taken door
gemeenten belemmert?
2. De SP vreest dat kostbaar zorggeld naar andere zaken verdwijnt als het geld voor de zorgtaken niet
wordt geoormerkt. Deelt u onze bezorgdheid?
3. Bent u bereid deze zorg over te brengen aan de VNG?
De SP fractie verzoekt om schriftelijke beantwoording van bovenstaande vragen.
Namens de fractie van de SP,
Nathalie van der Zanden
Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
1.
Wij kunnen ons vinden in het VNG-standpunt. Deze afspraken zijn gemaakt om te waarborgen dat
gemeenten de nieuwe taken kunnen uitvoeren volgens de basisfilosofie van de Wmo. De bezuiniging van
5% die aan de decentralisatie verbonden is, gaat uit van de gedachte dat uitvoeren van de nieuwe zorgtaken
volgens de Wmo-uitgangspunten leidt tot efficiëncy-winst.
Oormerking van het budget leidt tot inperking van de beleidsruimte van gemeenten. De kracht van de
decentralisatie naar de gemeenten is juist gelegen in de mogelijkheid om integraal te kunnen kijken naar de
mogelijkheden en instrumenten binnen het gemeentelijk beleid, (nieuwe) verbindingen te kunnen leggen en
te kunnen innoveren.
Dat impliceert dat niet het huidige begeleidingsaanbod in de bestaande vorm leidend is, maar dat er breed
wordt gekeken welke instrumenten en mogelijkheden er zijn om ondersteuning te bieden aan de nieuwe
doelgroepen.
Aangezien de decentralisatie leidt tot een extra resultaatsveld binnen de Wmo, is het compensatiebeginsel
binnen de Wmo uitgangspunt van handelen. Wat heeft iemand nodig om zo zelfstandig en zelfredzaam
mogelijk te kunnen participeren? Met wat voor soort ondersteuning (in brede zin) kan de betrokkene en/of
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diens mantelzorger het beste worden geholpen? Vanzelfsprekend zal hierbij (de huidige) individuele
begeleiding en dagbesteding aan de orde zijn en blijven, maar wij sluiten niet uit dat dit daarnáást zou
kunnen leiden tot een nieuw soort aanbod, wellicht meer in de sfeer van algemeen toegankelijk of collectief
aanbod. Wij willen –in overleg met de raad- de mogelijkheid open houden om een deel van de middelen ook
te kunnen benutten voor innovatieve mogelijkheden en verbindingen, waarmee wellicht een groter deel van
de doelgroep kan worden geholpen. Het oormerken van de doeluitkering ten behoeve van “begeleiding”,
zoals die nu in de AWBZ wordt gedefinieerd, beperkt deze mogelijkheden. Bovendien leidt het tot een extra
verantwoordingsplicht door de gemeenten aan het Rijk. Extra verantwoording leidt ook tot extra
bureaucratie. Wij zouden bij voorkeur de middelen zoveel mogelijk voor de concrete uitvoering willen
benutten. Het niet besteden van een doeluitkering aan de doeleinden, zoals door het rijk gespecificeerd, leidt
bovendien tot terugbetaling.
2.
Wij delen deze bezorgdheid niet. Onze bezorgdheid richt zich veel meer op het scenario dat er straks méér
mensen moeten worden ondersteund, met mínder budget. We zullen alle gedecentraliseerde middelen heel
hard nodig hebben om de huidige en nieuwe doelgroepen adequate ondersteuning te kunnen bieden.
Daarnaast geldt dat in de huidige gemeentelijke praktijk de middelen die via een decentralisatie-uitkering
beschikbaar worden gesteld, volledig worden ingezet op het bijbehorende beleidsterrein, zoals bijvoorbeeld
ook bij de Wmo het geval is. Hierbij geldt echter wel een keuzevrijheid van de gemeenteraad. Het is straks
dan ook aan uw Raad om het financieel kader voor de gedecentraliseerde middelen voor begeleiding vast te
stellen.
3.
Gezien de bovenstaande beantwoording vinden wij dit niet wenselijk.

Burgemeester en wethouders van Helmond,
de burgemeester,
de secretaris,
drs. A.A.M. Jacobs.
A.A.M. Marneffe RA.
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