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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. kennis te nemen van de resultaten van de marktconsultatie t.b.v. continuiteit van AWBZ-zorg in 2015; 
II. akkoord te gaan met de berekening budget continuiteit AWBZ zoals opgenomen in dit voorstel en dit 

budget onder voorwaarden beschikbaar te stellen voor de financiering van continuiteitsarrangementen 
voor de huidige functies begeleiding (individueel en groep, plus het vervoer), kortdurend verblijf en een 
klein deel van de persoonlijke verzorging (ZIN en PGB) in 2015. 

Samenvatting 

In de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo 2015) zijn bepalingen opgenomen m.b.t. het overgangs-
recht van ontvangers van zorg. Op grond van deze bepalingen behouden gebruikers, die na 31 december 
2014 een doorlopende indicatie hebben in 2015, de geindiceerde ondersteuning. Ons college heeft 
besloten, in relatie tot dit overgangsrecht, samen met 21 andere gemeenten in de provincie Groningen een 
traject in te zetten om met de aanbieders van de overgehevelde AWBZ-taken afspraken te gaan maken 
over continuiteit van zorg in 2015. Wij beperken ons daarbij tot het maken van afspraken met de huidige 
aanbieders die in 2014 een contract hebben met het Zorgkantoor. Het is praktisch onuitvoerbaar om voor 
het overgangsjaar, naast budgetafspraken met de huidige aanbieders, ook nog eens contracten met 
nieuwe aanbieders te sluiten. Transformatie van de ondersteuning aan gebruikers zal in 2015 plaats
vinden via de gemeentelijke inzet (o.a. algemene voorzieningen) en die van de huidige zorgaanbieders. 
We richten ons op de continuiteit van zorg in natura (ZIN). De nadere invulling van continuiteit voor het 
persoonsgebonden budget (PGB) is nog moeilijk te bepalen aangezien hier nog landelijke discussie over 
gaande is. In dit voorstel gaan wi j uit van het budget zoals ons dat door de rijksoverheid beschikbaar zal 
worden gesteld. Dat wil zeggen met inbegrip van een bezuiniging ten opzichte van het huidige budget. 
Het is op dit moment te vroeg om te kunnen beoordelen of we hiermee aan de inhoudelijke eisen t.a.v. 
continuiteit/kwaliteit kunnen voldoen. De beschikbare informatie uit de marktconsultatie geeft ons wel 
vertrouwen dat de huidige zorgaanbieders in staat zijn met een gekort budget voldoende continuiteit en 
kwaliteit te kunnen leveren in 2015. 

Afgehandeld en naar archief ?arD v. Datum 



Aanleiding en doel 

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 conceptwet (Wmo 2015), die de staatssecretaris naar de Tweede 
Kamer heeft gestuurd, zijn bepalingen opgenomen m.b.t. het overgangsrecht van gebruikers. Op grond van 
deze bepalingen behouden gebruikers, die na 31 december 2014 een doorlopende indicatie hebben in 2015, 
de geindiceerde 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 client een vergelijkbaar aanbod van zorg krijgt. Dit betekent niet per 
definitie dat de zorg of ondersteuning door dezelfde aanbieder of op dezelfde wijze geleverd moet worden. 

Ons college heeft 19 december 2013 het besluit genomen om een traject in te zetten om met de (huidige) 
aanbieders van begeleiding afspraken te gaan maken over continuiteit van zorg in 2015. Dit traject is 
uitgebreid beschreven in het beleidsplan "Vernieuwing Sociaal Domein" dat op 19 februari j l . is besproken 
in uw vergadering. Alle gemeenten (behalve de gemeente Bellingwedde) hebben zich in januari/februari 
2014 aangesloten bij dit traject onder dezelfde condities als ons college. Bijlage 1 geeft u een overzicht van 
de besluitvorming binnen de vernieuwing sociaal domien, waarin de marktconsultatie ook is opgenomen. 

Vanaf december 2013 is een provinciale ambteiijke projectgroep werkzaam, die binnen het bepaalde kader, 
invulling geeft aan de gemeentelijke opdracht om in samenspraak met de (huidige) zorgaanbieders van 
begeleiding te komen tot afspraken voor continuiteit van zorg in 2015. Er heeft nu een marktconsultatie 
plaatsgevonden die ons inzicht moet 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 continuiteit van zorg in natura (ZIN) betreft. 
De nadere invulling van continuiteit voor PGB is nog moeilijk te bepalen aangezien hier nog landelijke 
discussie over gaande is. Het betreft daarbij met name, in relatie tot de continuiteit, de hoogte van de PGB-
tarieven en het al dan niet doorvoeren van korting op het budget. De nadere uitwerking van het zorgak-
koord van 17 april moet meer duidelijkheid geven over de inzet van de extra middelen, ook in relatie tot de 
PGB-problematiek. 

Kader 

• kaders van het project "continuiteit" die in collegebesluit d.d. 19 december 2013 zijn vastgesteld; 
» beleidsplan "Vernieuwing Sociaal Domein"; 
• Europese aanbestedingsregels; 
• voorstel van wetgeving, Wmo 2015. 

Argumenten en afwegingen 

IVIarktconsultatie. 
Een marktconsultatie dient op een zorgvuldige en transparante wijze plaats te vinden. Er zijn in de provincie 
Groningen meer dan 150 zorgaanbieders actief in de begeleiding van gebruikers. Er is in eerste instantie 
met 24 verschillende aanbieders individueel gesproken. Deze groep is geselecteerd op basis van volume 
(aantal clienten), omzet (AWBZ), doelgroepspreiding en provinciale dekking. Ten behoeve van de markt
consultatie is bij de geselecteerde aanbieders een eenduidige uitvraag gedaan naar data (onder meer naar 
huidige kosten, de looptijd van de indicaties, het aantal gebruikers en het onderscheid ZIN/PGB). 
De uniforme uitvraag en de analyse hiervan vormde de basis voor de individuele consultatiegesprekken 
met zorgaanbieders. Naast deze individuele gesprekken met geselecteerde zorgaanbieders heeft op 16 april 
2014 een brede informatiemiddag plaats gehad waarvoor alle zorgaanbieders werkzaam in de provincie zijn 
uitgenodigd. Deze middag heeft in het kader van transparantie en duidelijkheid tot doel gehad alle zorgaan
bieders te informeren over de ontwikkelingen binnen de gemeenten en het proces van marktconsultatie. 
Er waren 187 vertegenwoordigers van zorgaanbieders aanwezig. 



Er was een ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. In mei/juni wordt een vervolgbijeenkomst gepland 
met de zorgaanbieders. Daarbij worden ook tegenwoordigers van gebruikers betrokken. 

Resultaten. 
We hebben van 24 aanbieders data verzameld en op individuele basis gesproken. 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 het bepalen van 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. Kortom, de gemeente moet de zorgaanbieder ruimte geven om de zorg op een 
effectieve manier te organiseren. 

Nadere uitgangspunten voor de realisatie van continuiteitsarrangementen 2015. 
Op basis van deze marktconsultatie zijn een aantal nadere uitgangspunten bepaald voor de contractering 
van zorgaanbieders. Het gaat daarbij - in het kort - om de volgende uitgangspunten: 
a. de duur van het continui'teitsarrangement te stellen op 1 jaar (1-1-2015 tot 1-1-2016); 
b. het inkooptraject voor de nieuwe gemeentelijke taken in de Wmo 2015 wordt gezamenlijk met in het 

totaal 22 gemeenten uit onze provincie ingezet door middel van een onderhandse procedure; 
c. dit inkooptraject beperkt zich tot de huidige AWBZ-aanbieders die in 2014 zijn gecontracteerd door 

Zorgkantoor Menzis; 
d. nieuwe aanmeldingen en geherindiceerde clienten in 2015 maken onderdeel van het inkooptraject met de 

huidige zorgaanbieders; 
e. gemeenten maken budgetafspraken met de aanbieders voor 2015; 
f. de budgetkorting van het Rijk wordt neergelegd bij de aanbieders; 
g. gemeenten geven de aanbieders de mogelijkheid om een bijdrage te vragen voor gebruikelijke kosten; 
h. gemeenten vragen de wettelijke eigen bijdrage van de burger; 
i. de randvoorwaarden worden zoveel mogelijk geoptimaliseerd voor de aanbieders (vb. beperking 

regeldruk); 
j . de aanbieders krijgen de verplichting de ondersteuning zoveel mogelijk lokaal in te zetten (transformatie). 

Opzet is dat hierbij wordt aangesloten op (bestaande) algemene voorzieningen; 
k. de toegang voor nieuwe aanmeldingen en her indicering vindt plaats via de gemeente; 
I. gemeenten, Zorgkantoor en aanbieders maken gezamenlijk afspraken over de communicatie naar de 

gebruikers. 

Maatsciiappelijk draagvlak en participatie 

Via het beleidsplan "Vernieuwing Sociaal Domein" bent u en anderen gemformeerd over het project 
"Continuiteit". De adviesorganen zijn ook geinformeerd tijdens het maandelijks regieoverleg adviesorganen 
(deelnemers: Platform Wmo, Adviesraad voor het gehandicaptenbeleid, ouderenraad en het SOOG) waarbij 
standaard het onderwerp "Vernieuwing Sociaal Domein" op de agenda staat en een vertegenwoordiger van 
het programma de actuele ontwikkelingen schetst. In een dergelijk overleg is ook het overgangsrecht en het 
project "Continuiteit" benoemd. 

In de maand mei/juni gaat de projectgroep, namens de deelnemende gemeenten, bijeenkomsten beleggen 
voor zorgaanbieders, clientenraden, PGB-gebruikers en PGB-uitvoerders om informatie te delen. 

Financieie consequenties 

Het voorlopig macrobudget voor 2015 is gebaseerd op gerealiseerde uitgaven in 2012 en zal definitief 
worden bepaald aan de hand van de realisatiecijfers 2013. Deze nieuwe gegevens worden verwerkt in de 
definitieve raming van het macrobudget in de meicirculaire en de Algemene Rekenkamer is door VWS en 
VNG gevraagd het macrobudget - voor wat betreft de berekeningswijze - te toetsen. Daarbij kan het 
macrobudget nog wijzigingen ondergaan als gevolg van de parlementaire behandeling van o.a. het 
wetsvoorstel Wmo 2015\ 

' In elk geval betreft deze nadere uitwerking van de brief van de staatssecretaris van 17 april 2014 over "de uitkomst begrotingsoverleg hervorming 
langdurige zorg"; 



De voorlopig geraamde cijfers voor nieuwe taken in 2015 bevat meerdere budgetonderdelen: 
1. budget voor AWBZ functies begeleiding, kortdurend verblijf (incl. bijbehorend vervoer), 

inloopfunctie GGZ, beschermd wonen (ZZP-C), clientondersteuning en 5% van de functie 
persoonlijke verzorging; 

2. budget na afschaffing Wtcg en CER; 
3. budget sociale wijkteams; 
4. budget ondersteuning en waardering mantelzorgers; 
5. budget doventolk; 
6. aanvullend uitvoeringsbudget; 
7. aanvullend budget voor een zorgvuldige overgang van clienten en een zorgvuldige transitie door 

aanbieders naar de Wmo 2015. 

Daarbij komt dan in ieder geval het aanvullende budget uit het recente begrotingsoverleg hervorming 
langdurige zorg (het zogenaamde zorgakkoord) ̂ . 

Voor een overzicht van de verdeling van de voorlopig geraamde budgetten over de gemeenten wordt u 
verwezen naar bijlage 2^. 

Berekening budget continuiteit A WBZ. 
Uitgangspunt voor de berekening van het voorlopig budget is dat het beschikbare budget van de 
22 deelnemende gemeenten voor de continuiteit van zorg in 2015 (doorlopende indicaties, herindicatie en 
nieuwe indicaties) wordt gebaseerd op: 
a. de meicirculaire 2015. In dit totale budget zal zijn opgenomen: 

de korting ten opzichte van de gerealiseerde cijfers van 2012; 
compensatie voor demografische ontwikkelingen en effecten van het beleid om langer thuis 
te wonen. (excl. nominale bijstelling voor loon- en prijsontwikkeling); 
korting geinde eigen bijdrage AWBZ (bij de geraamde cijfers nog niet, maar bij de 
definitieve cijfers wel); 

b. het deelbudget zoals hierboven gedefinieerd onder 1 met aftrek van het budget voor inloopfunctie 
GGZ, Beschermd wonen en clientondersteuning; 

c. de extra middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteid, zijnde de middelen uit het aanvullend 
budget voor een zorgvuldige overgang van clienten en een zorgvuldige transitie door aanbieders 
naar de Wmo 2015 en de middelen die voor de transitie begeleiding beschikbaar zijn gekomen in 
het zorgakkoord; 

d. dit deelbudget betreft zowel PGB als ZIN. Het budget wordt verdeeld in een beschikbaar budget 
voor ZIN en een beschikbaar budget voor PGB; 

e. van deze budgetten wordt 3% afgehaald voor uitvoeringskosten en 5% voor transformatiekosten 
voor individuele gemeenten. 

Nadere uitwerking/voorwaarden. 
Voor de besteding van de budgetten en de organisatie hieromtrent moeten nog een aantal zaken verder 
worden uitgezocht. Deze concrete uitwerking (hoe om te gaan met feitelijke verdeling en inzet van 
middelen) wordt opgenomen in de definitieve besluitnota contractering die eind juni begin juli wordt 
voorgelegd. Het gaat daarbij om: 
1. budget uit het zorgakkoord van het kabinet (april 2014), de nadere verdeling daarvan; 
2. de omvang van het budget voor clientondersteuning en GGZ-inloop; 
3. op welke manier de verdeling van beschikbaar budget (ZIN en PGB) in een beschikbaar budget voor 

ZIN en een beschikbaar budget voor PGB plaatsvindt, op basis van gerealiseerde cijfers 2013 (voor 
zover beschikbaar); 

Brief genoemd in voetnoot 3; 
Dit is exclusief de effecten van de brief, genoemd in voetnoot 3. 



4. verdeling budgetten ZIN over de organisaties (procentuele verdeling in 2013); 
5. reservering van een deel van het budget voor ZIN om gedurende het jaar en/of aan het eind van 

2015 grote verschuivingen te verrekenen. Deze middelen komen ten goede aan de sector c.q. de 
zorg maar worden niet direct aan individuele instellingen gegarandeerd. 

Voor alle bovengenoemde punten is nog nadere informatie noodzakelijk voordat hierover een beslissing 
kan worden genomen. 

Met V 
burge 

de burg 
dr. R,L. 

ders van Groningen, 

de secretaris, 
drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink 



BIJLAGE 1: Schematische weergave besluitvorming Vernieuwing Sociaal Domein 

Meerjarenkader Wet maatschappelijke 
ondersteuning. Samen Sterk in Stad 2012-2015 

Raad maart 2012 

Groningen voor elkaar. Visie en uitgangspunten 
vernieuwing van het sociale domein 

Raad oktober 2012 

Uitvoeringsplan Wmo 2012-2013 
College 3 juli 2012 Jeugd - leders zorg 

Raad oktober2012 

(Re-)visie Zicht op 
uitvoering werk & 
participatie in Stad 

Raad juli 2012 

'Houtskoolschets Werk & 
Participatie' 

College 5 februari 2013 

'Inhoudelijke agenda naar verdieping, 
verbreding en uitbreiding van Sociale 

Teams in 2014'. 
College 26 november 2013 

'Meedoen maakt het verschil' 
Een kijk op maatschappelijke 

participatie in het Sociale Domein 
Raad februari 2014 

'Met elkaar voor elkaar, naar een 
gebiedsgebonden aanpak van het sociaal 

domein' (januari 2014) 

'Dienstverlening 
Werk& 

Participatie' 
(december 2013) 

Beleidsplan Jeugd/AWBZ. Incl RTA Jeugd 
en Continuiteits- arrangement AWBZ 

(februari 2014) 

Uitkomsten onderwijs-
ondersteuningsplan (maart 2014) 
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verdeling WMO budgetten 
bron: vws januari 2014 

dd. 27-2-2014 
bron: invoeringwmo 06032014 

bestaande taken IU MEE Indicatief 2014; onderdeel vd nleuwe 
2015 nieuwe taken centrum gemeenten WMO/HV totaal taken 

ondersteuning vroegliulp 

Appingedam 2.617.384 1.493.398 4.110.782 118.285 1.379 

Bedum 1.524.420 848.869 2.373.289 101.204 1.208 
Bellingwedde 2.201.360 972.307 3.173.667 103.881 1.028 
De Marne 1.651.684 1.025.684 2.677.368 141.987 1.183 

Delfzijl 4.918.157 2.803.472 7.721.629 262.980 2.978 

Eemsmond 4.577.562 1.524.991 6.102.553 202.726 1.841 

Groningen 27.172.166 47.108.469 12.208.760 86.489.395 1.917.382 22.364 

Grootegast 1.866.876 923.620 2.790.497 102.982 1.399 
Haren 2.789.116 1.477.510 4.266.626 108.183 2.133 
Hoogezand-Sappemeer 7.840.873 3.769.975 11.610.848 309.101 3.951 
Leek 2.954.221 1.688.957 4.643.178 186.756 2.244 

Loppersum 1.883.271 904.210 2.787.481 89.338 1.178 

Marum 1.512.520 667.344 2.179.864 76.725 1.188 
Menterwolde 2.223.506 1.051.787 3.275.293 108.948 1.416 
Oldambt 7.845.959 4.581.846 12.427.805 368.342 4.434 
Pekela 2.470.111 1.467.915 3.938.026 175.131 1.465 

Slochteren 1.804.835 1.046.594 2.851.429 103.816 1.788 
Stadskanaal 8.369.296 3.845.495 12.214.791 311.644 3.763 
Ten Boer 522.729 483.244 1.005.973 56.994 858 
Veendam 6.476.659 2.874.465 9.351.124 290.751 3.195 
Vlagtwedde 3.637.427 1.911.946 5.549.373 136.048 1.846 
Winsum 1.834.375 983.868 2.818.242 154.512 1.591 
Zuidhorn 2.117.827 1.208.287 3.326.113 146.650 2.140 
prov groningen 100.812.335 47.108.469 49.764.543 197.685.346 5.574.366 66.570 

"=beschermd wonen" 



naar rato landelijke budgeten 
nieuwe taken bestaande taken 

aanvullend aanvullend integratie 

budget na ondersteuning aanvullend budget integratie budget 
aanvullend budget afschaffing wtcg budget sociale /waardering budget uitgaven uitvoeringsbudg zorgvuldige integratie uitkering AWBZ uitvoeringskoste 

nieuwe taken /ccr wijkteams mantelzorgers doventolk et transitie uitkering HV en WVG n gemeente fonds 

85,88% 5,60% 0,26% 1,81% 0 , l i 1,09';'- 5,18% 20,H4';S 2,91% 2,96% 73,29% 

Appingedam 2.247.736 146.503 6.783 47.478 4.748 28.487 135.651 311.247 43.529 44.183 1.094.438 
Bedum 1.309.129 85.326 3.950 27.652 2.765 16.591 79.006 176.917 24.742 25.114 622.094 

Bellingwedde 1.890.466 123.217 5.704 39.931 3.993 23.959 114.090 202.644 28.340 28.766 712.556 
De Marne 1.418.419 92.450 4.280 29.961 2.996 17.976 85.602 213.768 29.896 30.346 751.674 
Delfzijl 4.223.574 275.284 12.745 89.212 8.921 53.527 254.893 584.287 81.714 82.943 2.054.528 

Eemsmond 3.931.081 256.220 11.862 83.034 8.303 49.821 237.241 317.832 44.450 45.118 1.117.592 
Groningen . , , , | | p3 .3 | | | 87 : 1.520:909 70.412 492.887 49.289 295.732 1.408.249 2.544.495 355.855 361.206 8.947.204 
Grootegast I.6O3T22I 104.495 4.838 33.864 3.386 20.318 96.754 192.497 26.921 27.326 676.876 
Haren 2.395.214 156.115 7.228 50.593 5.059 30.356 144.551 307.936 43.066 43.713 1.082.795 

Hoogezand-Sappemeer 6.733.520 438.878 20.318 142.229 14.223 85.337 406.368 785.721 109.885 111.538 2.762.831 
Leek 2.537.002 165.357 7.655 53.588 5.359 32.153 153.108 352.005 49.229 49.969 1.237.754 
Loppersum 1.617.300 105.412 4.880 34.161 3.416 20.497 97.604 188.451 26.355 26.752 662.651 
Marum 1.298.909 84.660 3.919 27.436 2.744 16.462 78.389 139.085 19.451 19.744 489.064 

Menterwolde 1.909.484 124.456 5.762 40.333 4.033 24.200 115.237 219.209 30.657 31.118 770.804 
Oldambt 6.737.888 439.162 20.332 142.321 14.232 85.393 406.632 954.928 133.549 135.558 3.357.811 
Pekela 2.121.262 138.260 6.401 44.806 4.481 26.884 128.018 305.936 42.786 43.429 1.075.763 
slochteren 1.549.941 101.022 4.677 32.739 3.274 19.643 93.539 218.126 30.506 30.964 766.997 

stadskanaal 7.187.315 468.455 21.688 151.814 15.181 91.088 433.755 801.461 112.087 113.772 2.818.176 
Ten Boer 448.905 29.259 1.355 9.482 948 5.689 27.091 100.716 14.085 14.297 354.146 
Veendam 5.561.972 362.518 16.783 117.483 11.748 70.490 335.665 599.083 83.783 85.043 2.106.555 

Vlagtwedde 3.123.719 203.598 9.426 65.981 6.598 39.588 188.517 398.479 55.728 56.566 1.401.172 
Winsum 1.575.309 102.676 4.753 33.274 3.327 19.965 95.070 205.053 28.677 29.109 721.029 
Zuidhorn 1.818.730 118.541 5.488 38.416 3.842 23.050 109.760 251.826 35.219 35.748 885.494 
prov gromngen 86.574.780 5.642.774 261.240 1.828.677 182.868 1.097.206 5.224.791 10.371.703 1.450.512 1.472.324 36.470.004 

controle 100.812.335 controle 49.764.543 



macro budgetten 2015 

nieuw taken 

aanvullend budget nieuwe taken 
aanvullend budget na afschaffing wtcg en cer 
budget sociale wijkteams 
budget ondersteuning en waardering mantelzorgers 
budget uitgaven doventolk 
aanvullend uitvoeringsbudget 
aanvullend budget zorgvuldige transitie 

bestaand takebn 
integratie uitkering HV 
integratie uitkering AWBZ en VWG 
integratiebudget uitvoeringskosten 
gemeentefonds 
decentralisatie uitkering MO en vrouwenopvang 

in miljoen euro 

3.314 
216 

10 
70 
7 

42 
200 

percentage 

85,88% 
5,60% 
0,26% 
1,81% 
0,18% 
1,09% 
5,18% 

3.859 100,00% 

951 
133 
135 

3.344 
0 

20,84% 
2,91% 
2,96% 

73,29% 
0,00% 405 mio 

4.563 100,00% 


