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Totaal gemeente Groningen 

� Definitieve budgetten 2015 in de meicirculaire 2014

� Objectieve verdeelmodellen vanaf budgetten 2016

� Budgetten inclusief uitvoeringskosten

Budget 2015 incl. korting 151,291 miljoen euro 

Rijkskorting  18 tot 22 miljoen euro  

Zorgakkoord april 2014 3,2 miljoen euro 

 



WMO / AWBZ

Effect HH gemeente Groningen tot ± 8 miljoen euro in 2017
Zorgakkoord loopt af na 2019

 landelijk Gem. Groningen 

Budget 2015 incl. korting 3,314 miljard euro 103,982 miljoen euro 

Rijkskorting  1,2 miljard euro ± 15,2 miljoen euro 

 Huishoudelijke Hulp 465 miljoen euro ± 5,6 miljoen euro 

 Nieuwe taken  756 miljoen euro ± 9,6 miljoen euro 

   

Zorgakkoord april 2014 195 miljoen euro ± 1,4 miljoen euro 

 



Jeugdwet

Effect gemeente Groningen tot ± 4,2 miljoen euro in 2017
Zorgakkoord is incidenteel in 2015

 landelijk Gem. Groningen 

Budget 2015 incl. korting 3,0 miljard euro 47,309 miljoen euro 

Rijkskorting  300 miljoen euro ± 3,0 miljoen euro 

   

Zorgakkoord april 2014 60 miljoen euro ± 0,4 miljoen euro 

 



Financiering en bekostiging

� Lange termijn: 

– Maatschappelijke effecten koppelen aan bekostiging ofwel 
sturen op outcome (vanaf 2018)

– Op gebiedsniveau resultaten benoemen (gebiedsanalyses)

� Korte(re) termijn Verzilveringsstrategie:

– Ruimte binnen budgetten creëren, om de voorkant te 
versterken (transformatie)

– Druk op specialistische voorzieningen verminderen

– Efficiency en effectiviteit voordelen



Overgangsrecht 2015 

Jeugd

Gemeenten de zorg van de bestaande zorgaanbieders blijven afnemen, 
waar die betreffende cliënten de zorg ontvangen

WMO-AWBZ

Behouden gedurende de looptijd van de indicatie, maar maximaal één 
jaar, de hieraan verbonden rechten

Consequentie

Budgetten 2015 liggen grotendeels vast in continuïteitsarrangementen



Continuïteitsarrangementen 

Uitgangspunt: Rijkskorting wordt doorgegeven aan de zorgaanbieders

Jeugd - RTA

3% uitvoeringskosten gemeente

3% voorliggend veld gemeente

10% transformatie zorgaanbieder

84% directe zorg

WMO-AWBZ 

Nog in fase van regionale afstemming

3% uitvoeringskosten gemeente

5% transformatiekosten gemeente

92% directe zorg



Verzilveringsstrategie

� Binnen de wettelijke kaders en het nieuwe financiële kader 
afspraken maken met aanbieders over de allocatie van budgetten
en de invulling van de bezuiniging

� Het tegelijk realiseren van de inhoudelijke doelstellingen vanuit 
onze visie en de (rijks)bezuinigingen

� Inhoudelijke doelstelling de maatschappelijke ondersteuning veel 
meer vanuit de basisvoorzieningen en algemene voorzieningen te 
realiseren en de druk op de specialistische ondersteuning te 
verminderen



Verzilvering

• Budgetten toedelen aan ondersteuningsniveau 

• Percentage verzilvering per ondersteuningsniveau toedelen op 
basis van de inhoudelijke uitgangspunten van het beleidsplan VSD

• Bijvoorbeeld:

– Burgers doen meer zelf en minder professionele ondersteuning

– Doelmatigheid door overlap in uitvoering en regie wegsnijden 
(1 plan, 1 huishouden, 1 regisseur)

– Specialistische ondersteuning in aanvulling op sociaal wijkteam

– Positieve prikkel voor zorgaanbieders en instellingen

• Uitwerking is onderdeel van het Uitvoeringsplan (11 juni)


