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Voorwaarden verantwoorde invoering Wmo-2015
De 14 gemeenten in de Regio Twente zijn goed op weg in de voorbereiding op de transities
Jeugdzorg en Wmo. Maar wij lopen nu tegen een drietal zaken aan die een zorgvuldige en
verantwoorde uitvoering onmogelijk maken.
1. Het tijdpad
Wat ons betreft is er nu lang genoeg met iedereen gesproken en heeft de voorbereiding lang genoeg
geduurd. De behandeling van de Wmo-2015 in Tweede en Eerste Kamer zou zo snel mogelijk
geagendeerd moeten worden. Verdere vertraging leidt tot meer maatschappelijke onrust en doet de
invoering stagneren. Het haalt de vaart uit het proces én de tijd wordt te krap om deze nieuwe taken
op een verantwoorde wijze over te nemen. Daar krijgen wij als gemeenten dan de rekening van
gepresenteerd. Dus is onze oproep: zorg voor afronding vóór uiterlijk 1 juli 2014.
2. De financiële risico’s van het overgangsrecht
Voor de cliënten is het overgangsrecht goed geregeld. Dat juichen wij toe. Echter de financiële risico’s
hiervan worden volledig bij de gemeenten neergelegd. Staatssecretaris Van Rijn heeft weliswaar voor
2015 € 200 miljoen extra toegezegd en de uitspraak gedaan: “Als er toch onoverbrugbare financiële
knelpunten ontstaan zal ik daar adequaat op reageren”, maar dit is echter voor ons boterzacht. Wij
kunnen op grond hiervan onvoldoende garanties geven aan cliënten en zorgaanbieders.
Zorgaanbieders zullen zich door het ontbreken van duidelijkheid genoodzaakt zien drastische
maatregelen te nemen: ontslag van personeel en afstoten van vastgoed. Die beweging zien wij nu al.
Het Rijk kan aan deze onzekerheid een eind maken door de korting NIET toe te passen op de cliënten
zolang die vallen onder het overgangsrecht. Vooral bij Pgb-cliënten zal een korting onhaalbaar zijn: zij
zijn niet bekend bij gemeenten, hun gegevens krijgen wij op zijn vroegst in september 2014.

Dat is te kort dag om met hen individueel overleg te voeren over een ander (goedkoper) alternatief
voor de huidige ondersteuningsvraag. De financiële gevolgen van het overgangsrecht, minus de reeds
toegezegde € 200 mln., schatten wij op grond van gemeentelijke berekeningen op € 300 mln.

3. Gegevensuitwisseling met zorgkantoor en zorgverzekeraars
Op macroniveau zijn de budgetten in beeld gebracht en door het Rijk aan gemeenten meegedeeld.
Gebaseerd op historische kosten. Voor de Jeugdzorg zijn de eerste beelden voor de regio Twente niet
positief. Het werkelijke kostenniveau ligt naar verwachting zo'n 10-12% hoger dan het afgegeven
macrobudget voor Twente. Voor de Wmo is dergelijke informatie op dit moment nog niet voorhanden.
Een gedetailleerder inzicht in deze kosten zou gegeven worden in de Vektis bestanden. Op deze data
zitten wij met smart te wachten. Naast de Wmo geldt dit ook nadrukkelijk voor de Jeugdzorg.
Om tot verantwoorde budgettaire afspraken met zorgaanbieders en vrijgevestigden te kunnen komen,
achten wij het noodzakelijk om PER INSTELLING inzicht te verkrijgen in de volume- en prijsafspraken
per geleverd zorgproduct, die Zorgkantoor en Zorgverzekeraars met instellingen hebben gesloten.
Naar wij nu weten wordt deze informatie op dit gewenste niveau niet verstrekt in de aanstaande
bestanden van Vektis.
Als regio hechten wij grote waarde aan deze gedetailleerde informatie, om instellingen tijdig
duidelijkheid te kunnen verschaffen over de door de gemeenten in te kopen zorg.
Om deze reden doen wij een klemmend beroep op u het mogelijk te maken dat deze informatie
spoedig aan gemeenten beschikbaar gesteld wordt.
Ons contact met het regionale Zorgkantoor verloopt goed. Zij onderkennen het belang van onze
informatiebehoefte en zijn bereid deze informatie beschikbaar te stellen mits dat landelijk wordt
afgesproken met alle zorgkantoren en verzekeraars. Pogingen van onze kant om dat te realiseren
hebben tot op heden geen succes gehad. Hier ligt een taak voor de staatssecretaris en
Zorgverzekeraars Nederland. Dit informatieverzoek bevat overigens geen privacygevoelige informatie,
omdat de gegevens niet op persoonsniveau benodigd zijn.
Naast deze drie voorwaarden voor een verantwoorde uitvoering, zijn er uiteraard nog enkele andere
zaken die nog aanpassing behoeven. Wij vertrouwen erop dat VNG en VWS daarover met uw Kamer
overeenstemming weten te bereiken.

Hoogachtend,
Namens de 14 Twentse gemeenten

Ed Wallinga
Wethouder van Enschede

Gemeente Almelo
Wethouder mevrouw J.M.M. Kuik - Verweg
Gemeente Borne
Wethouder de heer A.T. Albers
Gemeente Dinkelland
Wethouder mevrouw J.B.M. Zwiep

Gemeente Enschede
Wethouder de heer W.E. Wallinga
Gemeente Haaksbergen
Wethouder de heer J.H. Scholten
Gemeente Hellendoorn
Wethouder de heer J. H. Coes
Gemeente Hengelo
Wethouder mevrouw J. Oude Alink
Gemeente Hof van Twente
Wethouder de heer P. van Zwanenburg
Gemeente Losser
Wethouder de heer J.F. Hassink
Gemeente Oldenzaal
Wethouder de heer R. Christenhusz
Gemeente Rijssen-Holten
Wethouder de heer J. Ligtenberg
Gemeente Tubbergen
Wethouder de heer T. Vleerbos
Gemeente Twenterand
Wethouder de heer G.J. Binnenmars
Gemeente Wierden
Wethouder de heer J.M. Bekke

