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Groningen,  
 
Aan de raad, 
 
Met ingang van 1 januari 2009 is de ondersteunende begeleiding in het kader van de AWBZ 
minder vanzelfsprekend geworden. Het gaat om zowel individuele als groepsbegeleiding. Sinds 
1 april jl. vinden de herindicaties plaats op grond waarvan wordt bepaald of en voor hoeveel 
uren mensen recht blijven houden op ondersteunende begeleiding.  
 
Mensen komen alleen nog voor begeleiding vanuit de AWBZ in aanmerking, wanneer ze een 
matige tot zware beperking hebben op de terreinen: 
1. sociale redzaamheid; 
2. bewegen en verplaatsen; 
3. probleemgedrag 
4. psychische stoornissen 
5. geheugen- en oriëntatiestoornissen. 
De rijksoverheid gaat ervan uit dat mensen met een lichte beperking op deze onderdelen in 
staat zijn om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het invullen van gewenste activiteiten. 
Verder geeft een (lichte, matige of zware) beperking op de terreinen persoonlijke verzorging, 
huis-houdelijk leven, maatschappelijke participatie en psychisch welbevinden ook geen 
toegang meer tot de functie begeleiding. De nieuwe functie begeleiding is alleen nog gericht op 
het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid en is bedoeld voor 
cliënten die zonder deze begeleiding zouden moeten verblijven in een instelling of zouden 
verwaar-lozen. Maatschappelijke participatie, voorheen nog wel grond voor een indicatie, is 
dus geen erkende AWBZ-doelstelling meer. 
 
Het jaar 2009 is een overgangsjaar. Mensen zullen gedurende dit jaar gefaseerd worden 
geherindiceerd. Voor cliënten die hun indicatie voor begeleiding helemaal verliezen, bestaat 
gedurende een aantal maanden een gewenningsregeling; de meeste mensen merken de 
veranderingen pas na 1 januari 2010. Landelijke schattingen gaan er vanuit dat door de nieuwe 
criteria een kleine 30% van de huidige gebruikers geen recht meer zal hebben op begeleiding 
en nog eens ruim 30% minder begeleiding zal krijgen. Al met al hoopt het Rijk door deze 
maatregel 800 miljoen euro vrij te maken. 
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Het doel is om mensen met een beperking zelf verantwoordelijk te laten zijn voor hun 
maatschappelijk participeren, al dan niet met behulp van hun eigen netwerk en de collectieve 
voorzieningen die binnen een gemeente beschikbaar zijn. Als het eigen netwerk of de 
collectieve voorzieningen niet toereikend zijn, is het aan de gemeente om een vangnet te 
organiseren, want gemeenten zijn in het kader van de Wmo verantwoordelijk voor de 
participatie van mensen met een beperking. Het is echter aan de gemeente zelf om te bepalen 
hoe dit vangnet eruit komt te zien. Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling om allerlei 
AWBZ-voorzieningen over te nemen. Daarvoor is de compensatie vanuit het Rijk ook niet 
toereikend. De gemeente Groningen ontvangt voor het jaar 2009 een bedrag van € 400.000,--, 
voor 2010 € 928.000,-- en voor 2011 is (in de septembercirculaire 2009) een bedrag van 
€ 1.388.000,-- aangekondigd. 
 
1. De gevolgen voor de gemeente Groningen. 
Op peildatum 1 januari 2009 hadden in de gemeente Groningen 3.615 cliënten een indicatie- 
begeleiding. De precieze gevolgen van de maatregel zijn nog niet bekend, maar op basis van de 
huidige landelijke aannames zullen naar verwachting 1.085 cliënten hun indicatie verliezen en 
1.301 cliënten een herindicatie met verminderd aantal uren krijgen; zie onderstaand overzicht. 
In dit overzicht zijn deze cliënten verdeeld over 10 klantgroepen, die door onderzoeksbureau 
HHM (in opdracht van het ministerie van VWS) gedefinieerd zijn in samenspraak met 
gemeenten.  
 
Overzicht : aantal cliënten, onderverdeeld naar klantgroep 
Klantgroep aantal   geen   herindicatie  
 Cliënten herindicatie  herindicatie minder uren 

   34% 30% 30% 
1 beginnende ouderdomsklachten (somatisch) 678 203 231 244
2 geheugenverlies/concentratie/verlies partner        
3 diagnose beginnende dementie 182 62 54 66
4 chronisch invaliderende aandoeningen, verzorging beperkt 214 73 64 77
5 chronisch invaliderende aandoeningen, psychisch         
6 chronisch psychiatrisch  287 98 86 103
7 stabiel psychiatrisch, niet altijd zelfstandig functionerend        
8 licht verstandelijk beperkt 1727 587 518 622
9 jongeren, jongvolwassenen verstandelijk beperkt        
10 zintuiglijk beperkt 527 179 158 190
Totaal 3.615 1.229 1.085 1.301
 
Bureau HHM heeft ook onderzocht welke hulpvraag ontstaat bij het wegvallen van de 
individuele begeleiding en/of de dagbesteding. Wij verwijzen u hiervoor naar bijlage 1. Dit 
overzicht is door ons gecompleteerd met de voorzieningen die op dit moment in onze gemeente 
beschikbaar zijn voor deze doelgroepen en de gewenste aanpassingen van bestaande 
voorzieningen dan wel nieuwe voorzieningen. 
 
2. Zorgpunten. 
Gezien de nieuwe beleidsregels voor de functie begeleiding maken wij ons zorgen over een 
aantal specifieke klantgroepen.  
 



 
 

3 

a. wegvallen dagopvang. 
Dagopvang wordt om verschillende redenen ingezet: om sociaal isolement te voorkomen, om 
structuur in het dagelijks leven te brengen (inclusief het regelmatig eten van een warme 
maaltijd) of om de mantelzorger te ontlasten. 
Dagopvang is er vooral voor de klantgroepen: 
- ouderen met beginnende ouderdomsklachten; 
- ouderen met beginnend geheugenverlies en concentratiestoornissen; 
- ouderen met beginnende dementie; 
- volwassenen met een chronisch invaliderende aandoening (b.v. COPD); 
- volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel (b.v. CVA); 
- mensen met een licht verstandelijke beperking. 
In Groningen zijn voor ouderen en mensen met somatische problematiek nu 16 groepen 
dagverzorging met 310 deelnemers. Naar verwachting stopt voor 30% (100 deelnemers) de 
indicatie. De consequenties voor de dagopvang voor mensen met een licht verstandelijke 
beperking zijn nog niet bekend. 
 b. wegvallen individuele begeleiding. 
Wanneer de individuele begeleiding geheel wegvalt, kan er bij een aantal klantgroepen sprake 
kan zijn van regieverlies zonder dat dit wordt opgemerkt. Dit kan dan leiden tot verwaarlozing, 
ontregeling en ontsporing met alle nadelige maatschappelijke effecten van dien, waarvoor we 
dan ook een rekening gepresenteerd krijgen. Het kan ook zijn dat het aantal uren wordt 
verminderd, en dan gaat het vooral om begeleiding die de participatie bevordert. Dit kan leiden 
tot sociaal isolement en overbelasting van mantelzorgers.  
Het gaat hierbij binnen onderstaande klantgroepen om mensen met een beperkt sociaal 
netwerk: 
- ouderen met een beginnende dementie; 
- deel volwassenen met niet aangeboren hersenletsel, licht beperkt in hun psychisch 

functioneren; 
- chronisch psychiatrische patiënten die niet altijd zelfstandig kunnen functioneren; 
- mensen met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen; 
- mensen met een zintuiglijke beperking. 
Deze klantgroepen kunnen behoefte hebben aan een speciale benadering, die niet zomaar van 
vrijwilligers verwacht kan/mag worden. Er is een vorm van professionele achterwacht nodig, 
dat is gekoppeld aan het netwerk van mantelzorgers en vrijwilligers om een persoon.1 
Daarnaast kan het bij een deel van deze groepen noodzakelijk zijn om ondersteuning te bieden 
bij het op orde houden van het huishouden.  
 
3. Maatregelen. 
 
3.1 Inleiding. 
De verwachting is dat mensen, bij het wegvallen van de AWBZ-begeleiding, in eerste instantie 
een oplossing zullen zoeken binnen hun eigen netwerk en wanneer dat niet lukt, een beroep 
zullen doen op welzijnsvoorzieningen. Het is daarbij op dit moment onze zorg dat niet alle 
klantgroepen zonder meer kunnen worden opgevangen door middel van onze huidige Wmo- 
voorzieningen. Daarbij gaat het niet om het kwantitatieve aspect, maar om het kwalitatieve 
                                                 
1 De groep doven laten wij hier vooralsnog buiten beschouwing, omdat deze groep een vorm van ondersteuning 
nodig heeft, waar vrijwilligers naar onze mening niet in kunnen voorzien.  
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aspect. Wanneer we het brede spectrum van klantgroepen vertalen naar maatregelen, dan 
kunnen we hierbij de volgende categorieën onderscheiden. 
1. Burgers die kunnen worden opgevangen door middel van het uitbreiden van 

welzijnsactiviteiten, waarbij tevens vervoer geregeld wordt. 
2. Burgers die kunnen worden opgevangen door middel van het versterken van (eigen) 

netwerken. 
3. Burgers zonder eigen netwerken die individuele begeleiding behoeven in de vorm van 

professionele achterwacht. 
4. Burgers met verstandelijke beperking, c.q. (chronische) psychische problematiek, die 

"stut en steun bij de huishouding" behoeven. 
5. Burgers waarbij voortzetting van dagopvang noodzakelijk is. 
 
Categorieën 1. en 2. vinden qua maatregel hun plek in ons algemeen beleid, zoals geformuleerd 
in onze kadernotitie Wmo in Vitale buurten. Voor de klantgroepen, waarover wij ons in het 
bijzonder zorgen maken, de categorieën 3 tot en met 5, willen we vooralsnog specifieke 
(individuele) voorzieningen in stand houden dan wel creëren. Enerzijds omdat dit burgers 
betreft die ons inziens tussen wal en schip gaan vallen, anderzijds omdat de welzijns-
voorzieningen nog onvoldoende zijn toegerust voor deze instroom. Eén en ander wordt 
hieronder nader uitgewerkt. 
 
3.2. Algemeen beleid. 
3.2.a Het beleid Wmo in Vitale buurten. 
Met het beleid Wmo in Vitale buurten organiseren wij een structuur waarbinnen wij de 
gevolgen van de AWBZ-pakketmaatregel kunnen opvangen. Wij stellen hiermee burgers in 
staat om met elkaar de verbinding aan te gaan. We organiseren sociale netwerken waarin 
mensen elkaar ontmoeten en elkaar ondersteunen. Daarnaast leggen wij in de uitvoerende 
netwerken op wijkniveau verbindingen tussen zorg en welzijn. Een voorwaarde hiervoor is dat 
de zorgaanbieders in deze uitvoerende netwerken kunnen participeren. Ook moeten er op 
termijn alternatieven ontwikkeld zijn voor een gedeelte van de huidige dagopvang-
voorzieningen. 
3.2.b Eigen hulptroepen organiseren. 
In navolging op de eigen krachtconferenties binnen de jeugdzorg heeft Mezzo (landelijke 
ondersteuningsorganisatie voor mantelzorg) een methodiek ontwikkeld waarbij getrainde 
vrijwilligers mantelzorgers ondersteunen het eigen netwerk te mobiliseren. Wij hebben 
Humanitas een subsidie verstrekt om deze methodiek in Groningen te gaan gebruiken. 
3.2.c Hulptroepen professioneel ondersteunen als mensen de begeleiding gedeeltelijk 
kwijtraken. 
Een grote groep mensen raakt een gedeelte van hun begeleiding kwijt. Het gaat hierbij vooral 
om die vormen van begeleiding die de participatie bevorderen. Dit deel zal onder andere via de 
Wmo door vrijwilligers moeten worden opgevangen. Wij willen bevorderen dat de 
professionals die contact hebben met deze mensen actief als achtervang voor de vrijwilligers 
beschikbaar zullen zijn.  
3.2.d Communicatietraject. 
Voor de uitvoering van de Wmo wordt veel verwacht van de netwerken om een persoon. 
Daarnaast zullen er veel vrijwilligers nodig zijn om de AWBZ-maatregelen op te vangen. Wij 
willen daarom de komende tijd een voorlichtingscampagne gaan organiseren, waardoor onze 
burgers meer betrokken worden. 
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3.3. Specifiek beleid. 
Naast bovengenoemde algemene voorzieningen zijn wij van mening dat onze stad behoefte 
heeft aan een aantal specifieke voorzieningen voor mensen die straks geen begeleiding meer 
krijgen vanuit de AWBZ. Wij denken daarbij aan het volgende. 
3.3.a Tijdelijk voortzetten voorziening dagopvang. 
Zoals eerder al aangegeven zijn er in Groningen op dit moment 16 groepen dagverzorging met 
een redelijke spreiding over de wijken bij instellingen als Mercator, Ebbingepoort, Veldspaat, 
Heymanscentrum etc. Al met al gaat het dagelijks om 132 plekken waar in totaal ruim 300 
mensen gebruik van maken.  
 
Wanneer we van de landelijke aannames uitgaan dat 30% van de cliënten de indicatie verliest, 
zullen op korte termijn ongeveer 40 plekken verdwijnen. Wij willen voorkomen dat mensen 
nergens meer terecht kunnen en daarom willen we vooralsnog de dagopvang zoveel mogelijk 
continueren gedurende één jaar, zodat we tijd hebben om te onderzoeken welke alternatieve 
voorzieningen mogelijk zijn. We gaan vooralsnog uit van 40 plekken, maar we willen de 
komende maanden kritisch kijken naar noodzaak en gebruik van de plekken. Het is goed 
mogelijk dat in een aantal gevallen mensen ook goed terecht kunnen binnen onze algemene 
welzijnsvoorzieningen. Bovendien dienen we ook rekening te houden met het feit dat de 
plekken zijn verspreid over verschillende groepen, meestal bedoeld voor mensen met een 
specifieke aandoening of beperking. We zullen dus, in overleg met de instellingen, een 
bepaalde flexibiliteit moeten inbouwen. Gedurende het jaar kunnen ook nieuwe mensen 
instromen, maar daarvoor dienen nog wel de nodige criteria te worden ontwikkeld. We stellen 
voor dat de beoordeling (aan de hand van de criteria) door de instellingen wordt gedaan. 
Mensen kunnen via de reeds bestaande netwerken aangemeld worden of zichzelf aanmelden. 
  
Gezien onze budgettaire mogelijkheden, stellen we aan het tijdelijk voortzetten van de 
dagopvang wel de voorwaarde dat een cliënt maximaal drie dagdelen gebruik kan maken van 
deze opvang en een eigen bijdrage betaalt voor de maaltijd. Op deze basis bedragen de 
geschatte kosten gedurende een jaar € 500.000,--. Bij deze inschatting hebben we ons 
gebaseerd op de huidige kosten van de dagopvang, maar ook hierover dient op korte termijn 
overleg plaats te vinden met de instellingen.  
3.3.b Individuele begeleiding door professionele achterwacht. 
Deze maatregel willen wij inzetten voor die mensen die hun individuele begeleiding helemaal 
kwijt raken en ook geen dagopvang hebben. Het gaat met name om ouderen met beginnende 
dementie, burgers met psychiatrische problematiek, burgers met lichte verstandelijke beperking 
en burgers met een combinatie van somatische en psychische problematiek. Deze groep is 
relatief groot (1.582 cliënten) en we zullen ons moeten beperken tot mensen die hun indicatie 
volledig kwijtraken. Van groot belang hierbij is om deze mensen in beeld te blijven houden op 
het moment dat zij geen gebruik meer kunnen maken van de huidige AWBZ-voorziening. 
Wanneer we er vanuit gaan dat ook hier 30% de indicatie individuele ondersteuning geheel 
verliest, betreft het in onze stad 475 cliënten. De oplossing ligt hier mogelijk in versterking van 
de professionele zorgondersteuning, waarbij een professional een netwerk van vrijwilligers 
rond een cliënt ondersteunt.  
 
Om een schatting te kunnen maken van de kosten baseren wij ons op het eerder genoemde 
rapport van HHM. In dit rapport zijn namelijk ook berekeningen gemaakt voor het verwachte 
gebruik van bestaande en van alternatieve voorzieningen als gevolg van het (gedeeltelijk) 
wegvallen van de indicatie begeleiding (op deze berekeningen is ook het gemeentelijk 
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compensatiebudget gebaseerd). Ten aanzien van deze specifieke maatregel heeft HHM, onder 
de noemer intensieve vrijwillige thuishulp, een compensatiebudget van € 2.200,-- per cliënt per 
jaar berekend. Wij hebben voor deze functie voor 2010 reeds € 300.000,-- opgevoerd in het 
kader van Wmo in Vitale buurten. Een ophoging van het budget met nog eens € 250.000,-- als 
antwoord op de AWBZ-pakketmaatregel is naar onze mening reëel.  
3.3.c Stut en steun bij huishouding. 
Bij de vermelde doelgroepen onder b. kunnen problemen in de huishouding onderdeel 
uitmaken van de totale problematiek. De verwachting is echter dat dit vooral zal gaan spelen bij 
de doelgroepen burgers met licht verstandelijke beperking en met psychiatrische problematiek, 
omdat de andere doelgroepen vaak al enige ondersteuning bij de huishouding hebben. Op basis 
van berekeningen in het rapport van HHM willen wij een budget van € 160.000,-- beschikbaar 
stellen voor extra huishoudelijke hulp. 
3.3.d Alternatieve voorzieningen. 
Wij hebben, op basis van de huidige gegevens, getracht zo goed mogelijk een beeld te geven 
van de gevolgen voor mensen die hun indicatie-begeleiding verliezen. Op dit moment zijn 
echter nog niet álle gevolgen van de AWBZ-pakketmaatregel bekend, bijvoorbeeld voor de 
alternatieve voorzieningen die (deels) door PGB-budgetten in stand worden gehouden. Het kan 
hier bijvoorbeeld gaan om vormen van respijtzorg voor mantelzorgers, zoals zorgboerderijen, 
logeeradressen etc. Onlangs meldde zich bijvoorbeeld de Wiershoek bij ons die een deel van 
hun inkomen kwijt dreigt te raken. Ook de gevolgen voor mensen met een verstandelijke 
beperking zijn nog niet bekend. Wij stellen daarom voor een bedrag van € 218.000,-- te 
reserveren voor alternatieve voorzieningen en € 100.000,-- voor onvoorziene gevolgen. 
 
In dit verband willen we ook opmerken dat wij ons zorgen maken over klantgroep 10, mensen 
met een zintuiglijke beperking, waarvan er in Groningen 527 woonachtig zijn. Het 
compensatiebudget is gebaseerd op onder meer de notie dat het gaat om een relatief kleine 
groep cliënten, althans voor de meeste gemeenten, waardoor er meestal geen specifiek beleid of 
voorzieningen zijn. Er is verondersteld dat deze cliënten vaak een sterk eigen netwerk hebben 
en veel contact met patiëntenverenigingen. De verwachting is dus dat binnen dit netwerk 
gezocht zal worden naar oplossingen voor wegvallende begeleiding. Deze redenering gaat in 
ieder geval niet op voor een groep dove cliënten van Noorderbrug, waarvan een deel hun 
begeleiding dreigt kwijt te raken. Hier gaat het om mensen met een langdurig internaats-
verleden, die vanwege onder andere een constante informatieachterstand zonder ondersteuning 
niet kunnen participeren in de samenleving. Mede op verzoek van het ministerie voeren wij 
overleg met Noorderbrug en de regiogemeenten over alternatieve mogelijkheden en het 
ministerie is ook betrokken bij dit overleg. Het is echter nog niet bekend welke maatregelen 
voor deze groep (kunnen) worden getroffen. 
 
3.3.e Extra inzet op uitvoeren maatregelen. 
Het op korte termijn initiëren en uitwerken van alle maatregelen zal extra inzet vragen, waarbij 
ook onderzoek gedaan zal moeten worden naar de mogelijkheden om alternatieve 
voorzieningen te realiseren voor de dagopvang. Binnen de huidige capaciteit van de diensten 
OCSW en HVD zijn hiervoor geen uren beschikbaar. Wij willen hiervoor een budget 
beschikbaar stellen van € 100.000,--.  
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Financiële paragraaf. 
De hiervoren genoemde maatregelen willen wij in eerste instantie financieren gedurende een 
periode van een jaar. Wij verwachten in 2010 een duidelijker beeld te hebben van de exacte 
gevolgen van de AWBZ-pakketmaatregel en de alternatieve voorzieningen die noodzakelijk 
zijn om mensen te laten participeren in de samenleving. Wij zullen dan opnieuw de financiële 
consequenties hiervan in beeld brengen. Op dit moment is voor alle maatregelen samen een 
bedrag nodig van € 1.328.000,--. 
 
1. voortzetten dagopvang   €    500.000,-- 
2. individuele begeleiding   €    250.000,-- 
3. stut en steun huishouding   €    160.000,-- 
4. alternatieve voorzieningen   €    218.000,-- 
5. extra inzet     €    100.000,-- 
6. onvoorzien     €    100.000,-- 
Totaal      € 1.328.000,-- 
 
Deze maatregelen kunnen gedekt worden uit de hogere uitkering uit het gemeentefonds  
(in 2009 € 400.000,-- en in 2010 € 928.000,--). De hogere uitkering in 2009 van € 400.000,-- 
leidt tot een resultaat bij de gemeenterekening 2009. Pas bij de vaststelling van de jaarrekening 
kan dat worden bestemd. We stellen voor nu ter dekking een onttrekking aan de reserve Wmo. 
Bij de bestemming van het jaarrekeningsresultaat zullen we, afhankelijk van het niveau van de 
reserve Wmo, voorstellen deze reserve weer aan te vullen.  
 
1. onttrekking reserve Wmo  €    400.000,--  
2. compensatie AWBZ 2010    €    928.000,-- 
Totaal     € 1.328.000,-- 
 
        
 Begrotingswijziging 2010             
 Compensatiebudget AWBZ pakketmaatregel           
        
 Betrokken dienst(en) BSD, HVD en OCSW    
 Naam voorstel Compensatiebudget AWBZ pakketmaatregel  
 Besluitvorming (orgaan + datum + nummer) Raad      
 Incidenteel / Structureel I      
 Soort wijziging Exploitatie     
 Tijdsplanning krediet n.v.t.      
        
        
          Toevoeging  Onttrekking   
Pr.gr. Financiele begrotingswijziging Lasten Baten Saldo reserve reserve Saldo
9.04 Gemeentefonds  928 928   928
4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten     400 400
6.25 Sociaal cultureel werk 1.328  -1.328   -1.328
 Totalen begrotingswijziging 1.328 928 -400 0 400 0
        
        
 Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging:       
 zie voorstel    
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Voorstel. 
Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten: 
I. een budget van € 1.328.000,-- beschikbaar te stellen voor het realiseren van specifieke 

voorzieningen voor mensen die ten gevolge van de AWBZ-pakketmaatregel minder/geen 
begeleiding ontvangen; 

II. dit budget te dekken uit het compensatiebudget AWBZ-pakketmaatregel 2010  
ad € 928.000,-- en een onttrekking aan de reserve Wmo ad € 400.000,--; 

III. deze budgetten over te hevelen van de Bestuursdienst en de Hulpverleningsdienst naar de 
dienst OCSW; 

IV. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen.  
 
Burgemeester en wethouders 
van Groningen, 
 
de burgemeester, de secretaris, 
 
 
 
 
Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. H.P. Bakker. 


