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Geachte mevrouw Kriens, 
 
U heeft op 29 november a.s. een buitengewone algemene ledenvergadering belegd om de 
vraag aan gemeenten voor te leggen wat de besluiten van het kabinet over de hervorming 
langdurige zorg betekenen voor de uitvoerbaarheid van de decentralisaties naar de nieuwe 
Wmo. Graag willen wij als gemeenten in Holland Rijnland (Zuid-Holland Noord) u vooraf 
deelgenoot maken van ons standpunt.  
 
Met u zijn wij ontstemd over het voorstel van de staatssecretaris om persoonlijke verzorging 
bij de zorgverzekeraar onder te brengen en niet bij gemeenten. Wij roepen u daarom als VNG 
op om een sterke positie in te nemen tegen dit voorstel én tegen het proces waarbinnen dit 
voorstel tot stand is gekomen. Wij hebben als gemeente al veel voorbereidingen getroffen, 
die niet alleen menskracht maar ook geld hebben gekost. Onze inhoudelijke bezwaren tegen 
het voorstel van de staatssecretaris lichten wij hieronder toe. 
 
Gemeenten kunnen beter maatwerk bieden 

Wij zijn van mening dat wij als gemeenten maximaal maatwerk kunnen leveren aan onze 
inwoners, dichtbij en afgestemd op de wensen, behoeften én mogelijkheden van inwoners. 
Daarvoor is wel een breed takenpakket met een daarbij behorende manoeuvreerruimte 
noodzakelijk.  
 
Grote kortingen kunnen niet binnen klein pakket worden gerealiseerd 

Door het besluit van staatssecretaris Van Rijn om persoonlijke verzorging onder te brengen 
bij de zorgverzekeraar, wordt deze manoeuvreerruimte – financieel en inhoudelijk – te klein.  
Het financiële budget dat vanuit de AWBZ naar de gemeente komt wordt aanzienlijk kleiner 
(persoonlijke verzorging was circa 60/65% van het overkomend budget). Hiermee wordt de 
financiële opgave te groot omdat de  mogelijkheden om door het maken van nieuwe 
combinaties een gedeelte van de korting op te vangen grotendeels wegvallen. Door de aard 
en het lagere volume van de taken die nu naar de gemeenten komen, achten wij het daarom 
niet mogelijk om de aangekondigde kortingen op de huidige uitgaven te realiseren.  
 
Grotere overlap persoonlijke verzorging - Wmo 

De overlap Wmo en persoonlijke verzorging is daarnaast ook groter dan de overlap 
persoonlijke verzorging en verpleging. Dat betekent dat er voor veel mensen een knip tussen 



 

Wmo-ondersteuning en persoonlijke verzorging en verpleging vanuit zorgverzekeringswet zal 
blijven bestaan.  
 
Zorg op afstand bij zorgverzekeraar 

Het besluit betekent ook dat latere kostenbeperkingen op de langdurige zorg door 
verzekeraars gerealiseerd moeten worden door pakketversmalling en overheveling van 
diensten naar pluspakketten en/of door premieverhoging, omdat dit de mechanismen zijn die 
in de zorgverzekeringswet besloten liggen. Dit laatste werkt een verdere tweedeling in de 
hand. Meer mensen zullen met verschraling van de zorg van doen krijgen. Dat vinden we een 
onwenselijke ontwikkeling. We zien geen prikkel voor zorgverzekeraars is om (pro) actief mee 
te werken aan een goede samenhang tussen Participatiewet, Wmo, de Jeugdwet, de Wet 
langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet. 

 
Ondanks dat wij stelling nemen tegen het voorstel van de staatssecretaris, willen wij 
daarnaast ook inzetten op de volgende punten, mocht het voorstel van de staatssecretaris 
onomkeerbaar blijken: 
- een wettelijke verankering van de regiefunctie van gemeenten over de extramurale 

langdurige zorg waardoor goede samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars 
noodzakelijk is. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de VNG in overleg gaat met de 
zorgverzekeraars om goede afspraken te maken waardoor op lokaal niveau sluitende 
samenwerkingsafspraken kunnen worden gemaakt; 

- voldoende financiële randvoorwaarden om verantwoorde ondersteuning aan inwoners te 
kunnen borgen; 

- een evaluatie van het brede stelsel van zorg en ondersteuning na een periode van drie 
jaar. In dat kader kan overwogen worden om uit oogpunt van integraliteit ook de 
verpleging bij gemeenten onder te brengen. 

 
Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan Minister Plasterk als coördinator van de drie 
decentralisaties en aan staatssecretaris Van Rijn. 
 
 
Hoogachtend, 

 
 
Namens het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda, 
Mevrouw R.A. van Gelderen 
 
 


