Presentatie Project ‘Continuïteit’

Inleiding
• Per 1 januari 2015 decentraliseert het rijk, zoals bekend, taken uit de AWBZ naar
gemeenten. Het gaat om de functies begeleiding (individueel en groep, plus het vervoer),
kortdurend verblijf en een klein deel van de persoonlijke verzorging (ZIN en PGB).
•

In de Wmo 2015, die inmiddels is vastgesteld in de 2e Kamer, zijn bepalingen opgenomen
voor het overgangsrecht van cliënten. Op grond van deze bepalingen behouden cliënten,
die na 31 december 2014 een doorlopende indicatie hebben in 2015, de geïndiceerde
ondersteuning.
Deze gebruikers behouden gedurende de looptijd van hun indicatie, maar maximaal een jaar, de rechten die
verbonden zijn aan het indicatiebesluit. De zorg en ondersteuning wordt onder dezelfde condities geleverd
als in de AWBZ, wat betekent dat de cliënt een vergelijkbaar aanbod van zorg behoudt.

•

Gemeente Groningen heeft 19 december 2013 het initiatief genomen om een traject in te
zetten om met de (huidige) aanbieders van zorg afspraken te gaan maken over continuïteit
hiervan in 2015. Alle gemeenten (behalve de gemeente Bellingwedde) hebben zich in
januari/februari 2014 aangesloten bij dit traject onder dezelfde condities als Groningen.

•

De raad is over dit project ‘Continuïteit’ geïnformeerd via het beleidsplan ‘Vernieuwing
Sociaal Domein’ (besproken in de vergadering van d.d. 19 februari 2014).

•

Er is door een provinciale ambtelijke projectgroep, binnen het bepaalde kader (geoogd
resultaat, uitgangspunten en randvoorwaarden), een stappenplan gemaakt om te komen tot
zorgarrangementen in 2015 met de huidige aanbieders van begeleiding.
De eerste fase in dit traject, zijnde een uitvraag van data en marktconsultatie, heeft nu
plaats gevonden. Deze marktconsultatie dient de gemeenten inzicht te geven in de
zorgmarkt, de mogelijkheden en de condities van de huidige zorgaanbieders van
begeleiding om de (rijks)korting op het huidige budget begeleiding in 2015 op te vangen.

•

Opgemerkt wordt dat het hier de nadere invulling van de continuïteit van zorg in natura
(ZIN) betreft. De nadere invulling van continuïteit voor PGB is nog moeilijk te bepalen
aangezien hier nog landelijke discussie over gaande is. Het betreft daarbij met name, in
relatie tot de continuïteit, de hoogte van de PGB-tarieven en het al dan niet doorvoeren
van korting op het budget. Zodra meer relevante informatie beschikbaar is, wordt u
hierover geïnformeerd.

Marktconsultatie
• Er zijn provinciaal meer dan 150 zorgaanbieders die de huidige zorg leveren. Door de
projectgroep is individueel gesproken met 24 onderscheidende zorgaanbieders en er is een
plenaire bijeenkomst geweest met zorgaanbieders.
•

Er is sprake van een zorgvuldig en transparant traject. Resultaten zijn bekend en
worden deze maand met college en raad gedeeld. Onze conclusie is dat het merendeel van
de zorgaanbieders onder voorwaarden mogelijkheden zien om met een budgetkorting de
zorg/ondersteuning voor 2015 te continueren. De korting wordt als zeer stevig bestempeld. De aanbieders zijn echter bereid naar wegen te zoeken om hieraan invulling te
geven. De gemeenten hebben hierin ook een belangrijke taak in de voorwaarden van het
arrangement, zoals: beperkte regeldruk, vrijheid om budgetkorting in te vullen, soepele
mogelijkheden van samenwerking/herverkaveling onder zorgaanbieders, zorgen voor
voldoende beschikbare basiszorg (algemene voorzieningen) en streven naar uniformiteit in
de afspraken.

•

Op basis van deze marktconsultatie zijn nadere uitgangspunten bepaald voor de
realisatie van continuïteitsarrangementen in 2015.

Vervolg
• Vaststellen van de nadere uitgangspunten door college d.d. 6 mei 2014.
•

Beschikbaar stellen van budget door de continuïteit van zorg in 2014:
- Raadscommissie O&W d.d. 4 juni 2014
- Raad d.d. 18 juni 2014

•

Vaststellen (concept) programma van eisen en raamovereenkomsten (juli)

•

Definitieve contractering m.b.t. continuïteit van zorgarrangementen

