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DILEMMA’S 



Huishoudelijke Hulp 



Huishoudelijke Hulp 

   Kern 

 Overgangsjaar 2015 (zachte landing)  

 Toe naar huishoudelijke hulp als algemene 
voorziening 

 Voor de kwetsbare groep blijft 
huishoudelijke hulp maatwerkvoorziening 

 

 



   Dilemma’s 

 2015 als overgangsjaar? 

 Wel of niet algemene voorziening in 2016? 

 Voor 2016 financiële maatwerkvoorziening 
ontwikkelen? 



PGB/Eigen bijdrage 



PGB (Persoonsgebonden budget) 

   Kern 

 Natura en PGB zijn gelijkwaardige vormen 

 PGB als trekkingsrecht door SVB  

 

   Dilemma’s 

1. Vaststellen van de nieuwe PGB tarieven  

2. Inzet door niet professionals / mensen uit 
eigen netwerk  

 

 



 
 
Dilemma 1 
 
Vaststellen nieuwe PGB tarieven 
 
 
 PGB tarief afgeleid van natura tarief 

 Tariefdifferentiatie per soort ondersteuner  

 Tarief is toereikend om zelf in te kopen 

 Wmo / Jeugdwet moet betaalbaar blijven 

 



 
 

Inzet door niet professionals  
/ mensen uit eigen netwerk 

Dilemma 2 

https://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.zorggroep-almere.nl/news/medisch_contact_prijst_begeleiding_van_ouderen_na_ontslag_uit_ziekenhuis.php&h=0&w=0&tbnid=2OkaaosVRHYM4M&zoom=1&tbnh=160&tbnw=240&docid=ECoLoMv3YbKwzM&tbm=isch&ei=SvoaVPaoI8qxPLivgOgO&ved=0CAQQsCUoAA
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://static1.volkskrant.nl/static/photo/2012/17/8/8/20120412152653/media_xl_1175813.jpg&imgrefurl=http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3239710/2012/04/12/CNV-Effecten-WMO-zijn-een-ramp-voor-de-zorg.dhtml&h=263&w=468&tbnid=lhVZ2ERmDnGE2M:&zoom=1&docid=tg2Py6HkwVlYeM&ei=6fkaVL-pKoiFONLjgZgL&tbm=isch&ved=0CHoQMyg-MD4&iact=rc&uact=3&dur=1135&page=3&start=62&ndsp=33


Eigen bijdrage beleid Wmo 2015 

Uitgangspunten 
 

De uitgangspunten van het huidige EB 
beleid worden gecontinueerd. Dat betekent:  
  

 De ondersteuning blijft beschikbaar voor 
diegenen die erop zijn aangewezen 

 De wettelijke ruimte wordt maximaal 
benut.   

   

 



Gevolgen voor de burger   
 
 Eigen bijdrage over langere periode  

 Hogere eigen bijdrage (dan onder AWBZ) 

 Eigen bijdrage voor meer voorzieningen 

 Overgangsrecht 

 Afschaffing Wtcg korting op eigen bijdrage 



Investering/Preventie 



    Beeld 

 In 2015 is de korting op de het beschikbare budget 
voor de nieuwe taken ongeveer 15 miljoen 

 Wegvallen NLA middelen en eerdere bezuinigingen 
raken voorliggend veld, maar effecten zijn onbekend 

 Budgetten zitten grotendeels vast in zorgcontinuïteit  

 In 2015 beschikbaar voor investeringen  

  1,4 miljoen euro voorliggend veld jeugd 

   1 miljoen transformatie budget Wmo 

   daarnaast 3,6 miljoen transformatie inzet                                  
 jeugd bij gecontracteerde instellingen 
 

 



   Dilemma’s 
 

 Uitbreiding sociale (wijk)teams vergen eigen 
investering van gemeente   

 Investering in preventie moet wel lonen 
(besparingen realiseren in duurdere zorg) 

 Investering laten aansluiten bij de gebiedsgerichte 
aanpak (wat is erin deze wijk nodig aan 
functionaliteit en wat levert dat op) geeft verschil 
in Stad en kan ook in nieuwe vorm 

 Budgettaire druk niet vertalen in extra regels maar 
in gesprek met professionals over toekenning en 
gevolgen voor budget 
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