
 1

 
Notitie nieuwe AWBZ-maatregelen 2009   
 
Inleiding 
In verband met een forse toename van de kosten van de AWBZ wordt hierop bezuinigd. 
Hiertoe worden reeds diverse maatregelen doorgevoerd of zijn in voorbereiding. In deze 
notitie gaan we in op de plannen met de (ondersteunende) begeleiding. In een afzonderlijke 
notitie wordt ingegaan op de reeds besloten maatregelen. 
 
Nieuwe AWBZ-maatregelen 2009 
Kort voor de zomervakantie presenteerde het Kabinet zijn plannen met de toekomst van de 
AWBZ. De kern van het nieuwe beleid zou gevormd worden door een glasheldere polis en 
een afslanking van de begeleidingsfuncties. Met Prinsjesdag zouden concrete maatregelen 
worden gepresenteerd. Bij brief van 16 september (zie bijlage) is dit gebeurd. De vereiste 
duidelijkheid is er echter nog niet. Daarvoor is zeker een half jaar nodig, waarin onderzocht 
en gemonitord wordt. In de zomer van 2009 zal het Kabinet nader rapporteren. 
 
Wat is al wel duidelijk ? 
De huidige drie functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding en 
behandeling gaan op in twee functies: begeleiding en behandeling. Tegelijkertijd wordt 
drastisch gesnoeid in de toegang tot en omvang van de nieuwe begeleidingsfunctie. Ook is 
het de bedoeling een eigen bijdrage vanaf 1 januari 2010 in te voeren. Het geheel moet een 
bezuiniging van € 800 miljoen per jaar opleveren. Mensen met slechts lichte beperkingen 
komen in ieder geval niet meer in aanmerking voor AWBZ-begeleiding. De huidige AWBZ-
begeleiding is gericht op zelfredzaamheid en/of participatie. De activiteiten, gericht op 
participatie, worden volledig geschrapt. Dat geldt zowel voor de mensen met een lichte, als 
voor die met matige of zware beperkingen. 
 
Onder participatie verstaat het kabinet activiteiten op het gebied van de persoonlijke 
verzorging (eten en drinken, wassen, kleden en toiletteren; het gaat om de begeleiding 
hierbij, niet om de functie persoonlijke verzorging als zodanig), van het huishoudelijk leven, 
van de maatschappelijke participatie en van het psychisch welbevinden (depressie, angst, 
eenzaamheid). 
 
Voor nieuwe aanvragers/cliënten geldt het nieuwe regime meteen in 2009. Alle huidige 
cliënten worden geherindiceerd. Voor hen gelden vanaf dat moment de nieuwe regels. Vanaf 
1 januari 2010 zijn die op iedereen van toepassing. 
 
Wat betekent het concreet ?  
Volgens gegevens van het ministerie van VWS zal bijna 30% van de huidige cliënten (in 
totaal 200.000) zijn begeleiding geheel verliezen. Bijvoorbeeld: 

- ouderen met beginnende ouderdomsproblematiek 
Ouderen met beginnende ouderdomsklachten, met beginnend geheugenverlies en met 
beginnende dementie worden gezien als mensen met een lichte beperking. Voor hen vervalt 
alle individuele begeleiding en alle groepsbegeleiding. Zij kunnen dus geen gebruik meer 
maken van de dagactiviteiten in het verzorgings- of verpleeghuis en het vervoer naar dit 
soort activiteiten wordt niet meer vergoed. De professionele hulp bij het structureren van de 
dag valt weg en van begeleiding bij het koken, eten, aankleden is geen sprake meer. Hun 
mantelzorgers worden zwaarder belast. Zelfs het mantelzorgcompliment van € 250 kan 
vervallen, als geen andere AWBZ-indicatie is afgegeven. Het Ministerie schat dat het hier 
gaat om bijna 18.000 mensen. Daarbovenop komen nog de ouderen met zwaardere 
beperkingen voor wie een deel van de activiteiten verdwijnt. 
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- psychiatrische problemen 
Voor ruim 9.000 psychiatrische patiënten ontstaan ook problemen: hun huidige begeleiders 
zorgen voor stabiliteit, zodat zij net min of meer zelfstandig kunnen functioneren. 
Bijvoorbeeld in de vorm van zelfstandig wonen of met ambulante woonbegeleiding. Crisissen 
worden in de kiem gesmoord, waardoor voorkomen wordt dat ze zogenaamde 
draaideurcliënten worden. 

- verstandelijke beperkingen of psychische/psychiatrische problemen 
Voor jongeren met licht verstandelijke of licht psychische/psychiatrische problemen wordt nu 
vaak door middel van een pgb hulp ingezet. Daardoor kunnen zij nog redelijk meekomen en 
meedoen. Het kabinet noemt als voorbeeld de licht autistische jongen die begeleiding krijgt 
naar de voetbalclub. Gesuggereerd wordt dat het zinvoller is de coach te trainen met dit 
soort jongens om te gaan. Afgezien dat coaches niet voor het “oprapen” liggen en extra 
eisen aan coaches wordt gesteld, zal een extra training van coaches toch op zijn minst enige 
tijd kosten.  

- bereikbaarheid zorgboerderijen 
Jongeren en ouderen maken steeds meer gebruik van zorgboerderijen. Dit met groot succes 
voor hun welbevinden. Als de begeleidingsfuncties geschrapt of gehalveerd worden, komen 
de cliënten en de (veelal voormalige) boeren in grote problemen. 
 
De planning van het Kabinet 
Het jaar 2009 wordt een overgangsjaar, waarbij mensen met een doorlopend indicatiebesluit 
in 2009 hun aanspraak houden op de (oude) begeleidingsfuncties. Alle mensen die 
begeleiding hebben, worden in 2009 door het CIZ  geherindiceerd. De verwachting is dat 
25% à 30% van deze mensen zijn huidige rechten in volle omvang behoudt. Hiernaast is de 
verwachting dat van de helft van de groep die de begeleiding behoudt het aantal 
geïndiceerde uren (oftewel de omvang) minder wordt. Veel moet nog worden onderzocht: het 
mogelijk beroep op de jeugdzorg dan wel de Wmo voor jeugdigen; de consequenties voor de 
arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten; de gevolgen voor het onderwijs door het 
wegvallen van de pgb’s voor begeleiding en het extra beroep op de Wmo in zijn 
algemeenheid. De effecten van de maatregelen wil het ministerie van VWS zowel kwalitatief 
als kwantitatief gaan monitoren. Pas dan weten we precies waar het om gaat. Rond de 
zomer van 2009 komen de resultaten. 
 
Financiën  
Het Kabinet erkent dat door bovenstaande maatregelen de vraag naar voorzieningen in 
andere beleidssectoren kan toenemen. In 2009 is hiertoe een bedrag van € 50 miljoen 
gereserveerd, dat tevens bedoeld is voor eventuele uitzonderingen binnen de AWBZ. Bij de 
voorjaarsnota 2009 van het Rijk komt duidelijkheid over de verdeling. Structureel is vanaf 
2010 € 150 miljoen gereserveerd voor alle domeinen en alle uitzonderingen.  
 
Standunt VNG 
In de toekomstvisie van de VNG heeft de VNG er voor gepleit alle vormen van 
ondersteunende begeleiding binnen de Wmo te positioneren. Dat het kabinet hieraan slechts 
bij stukjes en beetjes gevolg geeft, zorgt voor veel onrust. Voor de derde keer op rij vervalt 
een deel van de begeleidingsfunctie binnen de AWBZ (zie afzonderlijk B&W-advies). Hierbij 
blijkt keer op keer dat er geen (duidelijke) gegevens en dat er geen sprake is van 
evenwichtige spreiding over het land. Werden gemeenten op landelijk niveau voor ongeveer 
100% gecompenseerd, bij de nieuwe maatregelen zoals hierboven beschreven, is dat totaal 
niet het geval. De VNG erkent dat zaken anders geregeld kunnen worden en dat mensen 
iets meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Echter eerst is van belang dat het Kabinet 
duidelijkheid verschaft: waar gaat het om, bij wie, op welke termijn, wie is waarvoor 
verantwoordelijk, etc.. Pas als deze duidelijkheid er is kan van gemeenten verwacht worden 
dat alternatieven ontwikkeld worden. Hierbij is de VNG verheugd met de bestuurlijke 
afspraak dat de kosten voor die alternatieven voor rekening van het rijk zullen komen. 
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Eindconclusie van de VNG is dan ook dat invoering per 1 januari 2009 onuitvoerbaar is. 
 
Gemeentelijk standpunt 
Het standpunt van de VNG is duidelijk en wordt onderschreven. Duidelijk is dat deze 
pakketmaatregel forse gevolgen heeft, zonder voorbereidingstijd wordt ingevoerd en waarbij 
tevens niet duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.  
 
- Wmo beleidskader gemeente Dalfsen 2008 - 2011 
Om gemeentelijke keuzes te kunnen maken, is het goed eerst stil te staan bij het 
vastgestelde Wmo beleidskader gemeente Dalfsen 2008 – 2011, waarin duidelijke kaders 
zijn vastgesteld over de verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is dat burgers zelf het 
“meedoen” aan de samenleving organiseren, hierbij ondersteund door het netwerk rondom 
burgers als dit niet meer lukt. Gemeentelijke taak en rol is het vormen van een vangnet voor 
degenen die het echt niet redden. Ook is als doelstelling geformuleerd om de uitvoering van 
de Wmo budgettair neutraal te laten verlopen. Dit betekent dat de uitgaven en inkomsten in 
evenwicht behoren te zijn. 
 
Beslispunt 1: 
Via VNG, afdeling Overijssel een stevige brief richting Ministerie te schrijven waarbij het 
standpunt van de VNG wordt onderschreven en invoering dus niet per 1 januari 2009 in kan 
gaan. 
 
Beslispunt 2:  
In overleg te gaan met betrokken organisaties (zoals: zorginstellingen, welzijnsinstellingen en 
Wmo-raad) om de consequenties van de voorgestelde pakketmaatregel in de gemeente 
Dalfsen in beeld te brengen. In afwachting van duidelijkheid over landelijke discussie over 
verantwoordelijkheden reeds op basis van geformuleerde gemeentelijke taak en rol in het 
gemeentelijk Wmo beleidskader, namelijk het vormen van een vangnet voor degenen die het 
echt niet redden te oriënteren of en zo ja welke taak en rol hierin voor de gemeente is 
weggelegd. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


