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Geachte heer Groote, 
 
Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw bovengenoemde brief. De afgelopen periode 
heeft mij een groot aantal signalen bereikt over knelpunten in de AWBZ. Deze signalen, die ook 
in uw brief naar voren komen, geven uiting van de urgentie van de problematiek. Het is echter 
van belang dat de werkelijke omvang en de achtergronden van de problematiek exact bekend 
zijn, voordat maatregelen worden getroffen. 
 
Tegen deze achtergrond heb ik de Tweede Kamer op 21 juli jl. geïnformeerd over de acties, die 
zijn ingezet. Allereerst is medio juli de tweede contracteerronde tussen zorgaanbieders en 
zorgkantoren afgesloten. Een deel van de knelpunten kon daar worden opgelost. Helaas is dat in 
uw geval nog niet gelukt. 
De resterende knelpunten konden worden gemeld aan Ctg/ZAio, die 16 augustus jl. een analyse 
heeft gepresenteerd van de knelpunten. Ctg/ZAio heeft een aantal aanbevelingen gedaan. 
Daarnaast heeft Ctg/ZAio geadviseerd een bedrag ter beschikking te stellen voor het wegnemen 
van knelpunten. 
 
Op 16 augustus jl. heb ik de Tweede Kamer laten weten dat ik het advies van Ctg/ZAio om € 95 
mln. extra toe te voegen aan de contracteerruimte 2006 overneem. Over de manier waarop dit 
geld het meest doelmatig kan worden verdeeld door de zorgkantoren over de zorgaanbieders 
heeft overleg plaatsgevonden met Ctg/ZAio.  
 
Op 4 september jl. heeft Ctg/ZAio aan de instellingen en zorgkantoren aangegeven op welke 
wijze de contracteerruimte is verruimd. Voor het Zorgkantoor Zwolle bedraagt de extra ruimte € 
1,8 mln. De zorgkantoren kunnen nu in overleg treden met de zorgaanbieders, zodat kan worden 
bezien op welke wijze een oplossing kan worden gevonden voor de door uw organisatie ervaren 
problematiek.  
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Ik ga er vanuit dat met de nu geboden extra ruimte, het merendeel van de knelpunten kan 
worden weggenomen en cliëntenstops kunnen worden voorkomen. Het ligt in de rede dat reeds 
ingestelde cliëntenstops weer worden opgeheven. 
 
 
Hoogachtend, 
 
de Staatssecretaris van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de Directeur Langdurige Zorg, 
 
 
 
Arnold Moerkamp 
 
 
 
 
 
 
 


