
Verdeelsystematiek decentralisatie-uitkering 
maatschappelijke opvang c.a.: startfoto 

grensstrook en eerste monitor vrijval 

 

  

  

525008 - 026 

  Eindrapport 

 
 Cebeon,   3 januari 2011 

 

 





 

Inhoudsopgave 3 

I Inhoudsopgave 

1 Inleiding .......................................................................................................................................... 5 
1.1 Achtergrond ............................................................................................................................. 5 
1.2 Werkwijze................................................................................................................................ 5 
1.3 Inhoud van het rapport.............................................................................................................. 6 

2 Startfoto van de grensstrook .......................................................................................................... 7 
2.1 Inleiding................................................................................................................................... 7 
2.2 Omschrijving van de grensstrook .............................................................................................. 7 
2.3 Bevindingen per centrumgemeente............................................................................................ 7 

3 Eerste monitor van vrijval middelen op grensstrook................................................................... 11 
3.1 Inleiding................................................................................................................................. 11 
3.2 Bevindingen van de monitor ................................................................................................... 11 
3.3 Vervolgthema’s...................................................................................................................... 14 





 

Inleiding 5 

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

De nieuwe verdeelsystematiek voor de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid 
en openbare geestelijke gezondheidszorg (MO-VB-OGGz) aan centrumgemeenten is met ingang van 2010 
ingevoerd. Een onderdeel van deze systematiek vormt de zogenoemde grensstrook. Hierop staan middelen 
voor voorzieningen die naar verwachting (deels) kunnen worden overgeheveld naar andere financiële kaders. 
 
Voor deze middelen geldt dat het in het belang van alle centrumgemeenten is om ze over te hevelen. Om 
overheveling (vrijval) van middelen op de grensstrook te stimuleren, te faciliteren en te monitoren is de 
Taskforce Grensstrook ingesteld. Ter ondersteuning van het werk van deze Taskforce heeft het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan Cebeon verzocht om voor alle centrumgemeenten gegevens te 
verzamelen waarmee –per centrumgemeente en op landelijk niveau– een ‘startfoto’  kan worden gemaakt van 
de middelen op de grensstrook. Daarnaast zal Cebeon periodiek de stand van zaken (inclusief eventuele 
knelpunten) en ontwikkelingen betreffende vrijval van de middelen op de grensstrook inventariseren. In 
aansluiting daarop kan Cebeon in afstemming met VWS waar nodig aan centrumgemeenten ondersteuning 
bieden bij het oplossen van knelpunten. 
 
Over deze acties zijn alle centrumgemeenten vóór de zomer van 2010 door de minister van VWS geïnfor-
meerd. 

1.2 Werkwijze 

vragenlijst 
Voor de startfoto en een eerste monitor van de vrijval is een vragenlijst opgesteld die is afgestemd met het 
ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Federatie Opvang. Deze vragen-
lijst is per centrumgemeente vooringevuld met bij Cebeon beschikbare gegevens over de grensstrook. Behalve 
het invullen van de (juiste) gegevens is ook gevraagd naar relevante achtergrondstukken (zoals een collegebe-
sluit of beschikking van de verzekeraar) ter onderbouwing van –wijzigingen in– bedragen op de grensstrook 
alsmede feitelijk besloten/gerealiseerde overheveling. 
 
In een afzonderlijke brief hebben de VNG en de Federatie Opvang gewezen op het belang van deze exercitie 
en de centrumgemeenten en opvanginstellingen opgeroepen hieraan volledige medewerking te verlenen. 
 
Alvorens de vragenlijst toe te zenden, zijn alle centrumgemeenten telefonisch benaderd om –de actuele 
gegevens van– de juiste contactpersoon te inventariseren en deze te verzoeken om medewerking. Na het 
verstrijken van de gestelde inzendtermijn zijn niet-responsgemeenten per e-mail herinnerd en voor zover dat 
niet tot respons heeft geleid later nogmaals telefonisch benaderd. 

analyse en nader contact 
Van alle centrumgemeenten is een ingevulde vragenlijst en/of inhoudelijke reactie ontvangen met veelal 
relevante achtergrondstukken. Deze gegevens zijn zo goed mogelijk verwerkt en geanalyseerd. In een aantal 
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gevallen gaf dat aanleiding tot nader contact gericht op een verduidelijking en nadere beoordeling van 
gegevens. 

terugkoppeling concept-bevindingen 
Na afronding van de inventarisatie en analyse is in overleg met de opdrachtgever een terugkoppelronde 
georganiseerd waarin alle centrumgemeenten de bevindingen over hun eigen situatie door middel van een 
notitie is voorgelegd. Dit betrof zowel de concept-startfoto als de feitelijke overhevelingen naar andere kaders 
in de periode tot en met eind 2010. 
 
Naar aanleiding van de reacties op deze terugkoppeling is aan een beperkt aantal centrumgemeenten een 
nadere (mondelinge) toelichting gegeven. In enkele gevallen heeft de terugkoppelronde geleid tot een 
correctie op de bevindingen. Uiteindelijk hebben alle centrumgemeenten ingestemd met de voorgelegde 
(gecorrigeerde) bevindingen. 

1.3 Inhoud van het rapport 

Achtereenvolgens wordt in dit rapport ingegaan op de bevindingen betreffende: 

• de startfoto van de grensstrook (hoofdstuk 2); 

• de eerste monitor van de vrijval van middelen op de grensstrook (hoofdstuk 3). 
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2 Startfoto van de grensstrook 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de startfoto van de grensstrook gepresenteerd zoals deze op basis van de informatie 
van centrumgemeenten is geïnventariseerd. Daartoe wordt: 

• eerst een omschrijving gegeven van de grensstrook (paragraaf 2.2); 

• aansluitend ingegaan op de bevindingen per centrumgemeente (paragraaf 2.3). 

2.2 Omschrijving van de grensstrook 

Voor de startfoto is uitgegaan van de volgende definitie van de grensstrook: 
centrumgemeentelijke uitgaven die per 4 maart 2009 in de begroting waren opgenomen voor voorzieningen 
die mogelijk (geheel of gedeeltelijk) ten laste kunnen worden gebracht van andere wettelijke/financiële 
kaders, namelijk de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet 
op de jeugdzorg (Wjz) of Forensische zorg (FZ). Daarbij kan het gaan om complete voorzieningen/locaties 
en/of (groepen) cliënten van deze voorzieningen/locaties. 

2.3 Bevindingen per centrumgemeente 

overzichtstabel 
Op basis van de ontvangen informatie (vragenlijsten en toelichtende documentatie) zijn in onderstaande tabel 
de resultaten gepresenteerd betreffende de startfoto per centrumgemeente. 
 
In de kolommen is –gespecificeerd naar het relevante kader (Awbz, Zvw, Wjz of FZ)– de volgende informatie 
opgenomen: 
1. stand najaar 2008: de bedragen op de grensstrook per centrumgemeente zoals geïnventariseerd in het 

kader van de ontwikkeling van de nieuwe verdeelsystematiek; 
2. startfoto 4 maart 2009: de bedragen per centrumgemeente op basis van de aangeleverde gegevens in/bij 

de vragenlijst ‘startfoto en eerste monitor vrijval grensstrook’ ; 
3. een toelichting op het verschil tussen kolom 1 en 2, onderscheiden naar de volgende relevante achter-

grond(en): 
a. (een deel van) de voorziening is vóór 4 maart 2009 overgeheveld naar een ander kader; 
b. neerwaartse correcties van tot nu toe gehanteerde (indicatieve) bedragen: vanwege een actueler peil-

datum, concreter zicht op relevante uitgavenposten, opheffing van een voorziening en/of bedragen 
waarvoor bi j nadere toetsing is gebleken dat er geen perspectief is op overheveling naar een ander 
kader vanwege de aard van de doelgroep en/of voorziening (bijvoorbeeld uitgaven aan crisisopvang, 
gebruikersruimte, opvang van ex-gedetineerden, en dagopvang). 

Al deze bedragen vallen vrij voor verdeling via het objectieve deel van de verdeelsystematiek. 
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Tabel 1. Startfoto grensstrook per centrumgemeente 

  1 2 3a 3b 

Gemeente 
Beoogd 
kader 

stand 
najaar 2008 

startfoto 
4 maart 2009 

vóór 4 maart 2009 
overgeheveld 

neerwaartse correctie 
bedragen 

Alkmaar nvt 0 0 0 0 

Almelo Awbz 255.000 0 0 -255.000 

Almere nvt 0 0 0 0 

Amersfoort Awbz 174.000 100.000 0 -74.000 

Amsterdam Awbz 2.000.000 2.000.000 0 0 

 Zvw 3.466.508 1.150.000 -2.000.000 -316.508 

 Wjz 187.775 187.775 0 0 

Apeldoorn Awbz 2.386.900 2.386.900 0 0 

 FZ 207.500 0 -207.500 0 

Arnhem Awbz 236.782 0 0 -236.782 

Assen nvt 0 0 0 0 

Bergen op Zoom Awbz 100.000 0 0 -100.000 

Breda Awbz 1.059.059 984.235 0 -74.824 

Delft Awbz 103.664 103.664 0 0 

Den Bosch Awbz 365.210 364.900 0 -310 

 Wjz 500.400 0 0 -500.400 

Den Haag Zvw 358.554 86.993 0 -271.561 

Den Helder nvt 0 0 0 0 

Deventer Awbz 464.423 0 0 -464.423 

Doetinchem Awbz 263.604 0 -263.604 0 

Dordrecht Awbz 410.000 250.000 0 -160.000 

 Zvw 311.052 0 -311.052 0 

Ede Zvw 53.112 53.112 0 0 

Eindhoven Awbz 3.173.466 2.955.775 0 -217.691 

 Wjz 850.000 0 0 -850.000 

Emmen Awbz 2.600.000 0 -2.600.000 0 

Enschede Awbz 453.859 50.000 -130.000 -273.859 

Gouda Wjz 36.300 0 0 -36.300 

Groningen Awbz 844.828 592.000 0 -252.828 

Haarlem Zvw 248.000 0 0 -248.000 

Heerlen Awbz 490.000 135.000 -355.000 0 

 Zvw 136.000 136.000 0 0 

Helmond Awbz 492.000 0 -478.555 -13.445 

Hilversum nvt 0 0 0 0 

Hoorn Awbz 251.979 0 0 -251.979 

Leeuwarden Awbz 280.000 280.000 0 0 
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  1 2 3a 3b 

Gemeente 
Beoogd 
kader 

stand 
najaar 2008 

startfoto 
4 maart 2009 

vóór 4 maart 2009 
overgeheveld 

neerwaartse correctie 
bedragen 

Leiden nvt 0 0 0 0 

Maastricht Awbz 1.816.248 637.811 -300.146 -878.291 

Nijmegen Awbz 186.440 0 -186.440 0 

Oss nvt 0 0 0 0 

Purmerend Awbz 48.724 0 0 -48.724 

 Zvw 57.772 0 0 -57.772 

Rotterdam Awbz 8.112.374 7.757.602 0 -354.772 

Spijkenisse Zvw 87.515 87.515 0 0 

Tilburg Awbz 1.629.900 859.904 0 -769.996 

 Zvw 15.000 15.000 0 0 

 Wjz 93.700 0 0 -93.700 

Utrecht Awbz 1.470.236 1.470.236 0 0 

Venlo Awbz 399.253 49.907 0 -349.346 

Vlaardingen Zvw 245.300 0 -245.300 0 

Vlissingen Awbz 410.765 0 0 -410.765 

 Zvw 408.000 0 0 -408.000 

Zaanstad Awbz 119.103 90.490 0 -28.613 

 Zvw 130.174 67.143 0 -63.031 

 Wjz 149.302 88.000 0 -61.302 

Zwolle Awbz 238.178 238.178 0 0 

 Zvw 97.972 97.972 0 0 

Totaal  38.475.930 23.276.112 -7.077.597 -8.122.222 

algemeen beeld 
Uit het overzicht kan worden opgemaakt dat er bij veel centrumgemeenten sprake is van wijzigingen ten 
opzichte van de bedragen stand najaar 2008. In totaal resulteert dit in een vrijval van circa 15,2 miljoen euro. 
Hiervan heeft circa 7,1 miljoen euro betrekking op feitelijke overheveling van voorzieningen naar andere 
kaders in de periode vóór 4 maart 2009 (kolom 3a). Daarnaast zijn correcties van toepassing die leiden tot een 
neerwaartse bijstelling in de orde van grootte van circa 8,1 miljoen euro (kolom 3b). 

neveneffect: zicht op aanvullende ‘grensvoorzieningen’ 
Enkele centrumgemeenten hebben ten opzichte van de stand najaar 2008 aanvullende bedragen voor voorzie-
ningen opgegeven die mogelijk (deels) kunnen worden overgeheveld naar andere kaders. Hoewel deze 
bedragen niet op de grensstrook staan, is het zinvol om de overheveling van deze voorzieningen te monitoren 
en eventuele knelpunten tijdig in beeld te brengen. Zonodig kan de Taskforce ondersteuning bieden bij het 
vinden van oplossingen. Op deze manier wordt eraan bijgedragen dat bij de evaluatie/herijking van de 
verdeelsystematiek sprake is van een zo gelijk mogelijk ‘speelveld’  voor alle centrumgemeenten.
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3 Eerste monitor van vrijval middelen op grensstrook 

3.1 Inleiding 

In samenhang met de startfoto van de grensstrook is een eerste monitor uitgevoerd betreffende de vrijval van 
middelen op de grensstrook. Hiervan wordt verslag gedaan in dit hoofdstuk. Achtereenvolgens wordt 
ingegaan op: 

• de bevindingen van de monitor (paragraaf 3.2); 

• thema’s die van belang zijn voor het vervolg (paragraaf 3.3). 

3.2 Bevindingen van de monitor 

overzichtstabel 
Op basis van de ontvangen informatie (vragenlijsten en toelichtende documentatie) is in onderstaande tabel 
een beeld gegeven van de (feitelijke c.q. verwachte) omvang van de vrijval van de middelen op de grens-
strook (conform de startfoto). De kolommen bevatten de volgende informatie: 
1. vrijval t/m 2010: de bedragen die zijn vrijgevallen in de periode tot en met 2010. Dit omvat de bedragen 

die samenhangen met kolom 3a/b in tabel 1 en de naar andere kaders overgehevelde bedragen uit de start-
foto in de periode tussen 4 maart 2009 en eind 2010; 

2. verwachte vrijval: de bedragen die naar verwachting in de periode 2010-2014 vrijvallen vanwege 
overheveling naar andere kaders; 

3. verwacht restant in 2014: de bedragen die naar verwachting in 2014 niet zijn overgeheveld naar andere 
kaders; 

4. achtergrond: een aanduiding van de relevante achtergrond(en) van het verwachte restant in kolom 3 (en 
van eventuele onzekerheden betreffende de verwachte vrijval in kolom 2). Hierbij is onderscheid ge-
maakt tussen: 
a. indicatie: knelpunten c.q. onzekerheid over –de uitkomst van– indicatiestelling (Awbz); 
b. bekostiging: knelpunten c.q. onzekerheid over erkenning (Awbz) en/of bekostiging (Awbz; Wjz); 
c. huisvesting: knelpunten c.q. onzekerheid over huisvesting alsmede nieuwbouw van een voorziening 

(Awbz) die doorloopt tot na 2014; 
d. doelgroep: een deel van de doelgroep komt niet in aanmerking (Awbz); 
e. aard kosten: door de aard van de kosten is overheveling onmogelijk (Awbz, Zvw). 
 
In paragraaf 3.3 wordt nader ingegaan op de betekenis van deze achtergronden. 

 

Tabel 2. Eerste monitor vrijval: uitkomsten per centrumgemeente 

  1 2 3 4 

gemeente beoogd kader vrijval t/m 2010 verwachte vrijval verwacht restant achtergrond 

Alkmaar  0 0 0  

Almelo Awbz 255.000 0 0  

Almere  0 0 0  

Amersfoort Awbz 174.000 0 0  
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  1 2 3 4 

gemeente beoogd kader vrijval t/m 2010 verwachte vrijval verwacht restant achtergrond 

Amsterdam Awbz 976.216 1.023.784 0 a,d,e 

 Zvw 2.553.508 913.000 0 b 

 Wjz 0 0 187.775 b 

Apeldoorn Awbz 512.900 940.400 933.600 a,d 

 FZ 207.500 0 0  

Arnhem Awbz 236.782 0 0  

Assen  0 0 0  

Bergen op Zoom Awbz 100.000 0 0  

Breda Awbz 570.378 488.681 0  

Delft Awbz 103.664 0 0  

Den Bosch Awbz 274.010 45.600 45.600 a 

 Wjz 500.400 0 0  

Den Haag Zvw 271.561 0 86.993 e 

Den Helder  0 0 0  

Deventer Awbz 464.423 0 0  

Doetinchem Awbz 263.604 0 0  

Dordrecht Awbz 410.000 0 0  

 Zvw 311.052 0 0  

Ede Zvw 0 49.123 3.989 e 

Eindhoven Awbz 217.691 688.347 2.267.428 c,d 

 Wjz 850.000 0 0  

Emmen Awbz 2.600.000 0 0  

Enschede Awbz 403.859 50.000 0  

Gouda Wjz 36.300 0 0  

Groningen Awbz 252.828 592.000 0  

Haarlem Zvw 248.000 0 0  

Heerlen Awbz 355.000 0 135.000 a,b 

 Zvw 0 0 136.000 e 

Helmond Awbz 492.000 0 0  

Hilversum  0 0 0  

Hoorn Awbz 251.979 0 0  

Leeuwarden Awbz 0 280.000 0  

Leiden  0 0 0  

Maastricht Awbz 1.178.437 0 637.811 c 

Nijmegen Awbz 186.440 0 0  

Oss  0 0 0  

Purmerend Awbz 48.724 0 0  

 Zvw 57.772 0 0  
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  1 2 3 4 

gemeente beoogd kader vrijval t/m 2010 verwachte vrijval verwacht restant achtergrond 

Rotterdam Awbz 354.772 3.545.966 4.211.636 a,d,e 

Spijkenisse Zvw 87.515 0 0  

Tilburg Awbz 878.799 120.000 631.101 b,c 

 Zvw 15.000 0 0  

 Wjz 93.700 0 0  

Utrecht Awbz 0 0 1.470.236 e 

Venlo Awbz 349.346 49.907 0  

Vlaardingen Zvw 245.300 0 0  

Vlissingen Awbz 410.765 0 0  

 Zvw 408.000 0 0  

Zaanstad Awbz 28.613 90.490 0  

 Zvw 63.031 67.143 0  

 Wjz 61.302 88.000 0  

Zwolle Awbz 0 0 238.178 a,d 

 Zvw 97.972 0 0  

Totaal  18.458.144 9.032.441 10.985.347  

algemeen beeld 
Het algemene beeld is dat de meeste centrumgemeenten de nodige acties in gang hebben gezet om tot 
overheveling naar andere kaders te komen. Daarbij wordt in wisselende mate voortgang geboekt. Uit de tabel 
kan worden opgemaakt dat: 

• bij een aantal centrumgemeenten het grootste deel van hun grensstrook is vrijgevallen, terwijl hiermee bij 
andere centrumgemeenten een duidelijke start is gemaakt; 

• daardoor tot en met eind 2010 een bedrag van circa 
���������
	��

ljoen als vrijval kan worden ingeboekt; 

• deze vrijval het resultaat is van: 
– enerzijds een opschoning van de grensstrook voor allerlei niet-relevante bedragen ter grootte van 

circa 
�������	���� ���������

 

– anderzijds de overheveling van (delen van) voorzieningen naar andere kaders: naar de Awbz een 

bedrag van circa 
��������	���� � �����!����"#"�$&%��('*)�+-,���$.,�"/�0����	1��� � �����1�2��!"�"�$*34'5,6��$.,�"/�������	���� �����6�*7 1 In 

feite vormt dit voor centrumgemeenten extra financiële ruimte voor intensivering van maatschappe-

lijke opvangbeleid; 

• ook de komende jaren structureel extra middelen in de orde van grootte van circa 
�98����(	���� �����6��:���;2,�<!�

k-
baar kunnen komen voor alle centrumgemeenten vanwege overheveling naar andere kaders, met name 
Awbz (verwachte vrijval in de periode 2010-2014). Ook dit biedt in feite extra financiële ruimte voor 
intensivering van maatschappelijke opvangbeleid, zodat de intensivering in totaal kan uitkomen op een 
bedrag in de orde van circa 

�=�>8����
	1�?� � �������
 

• aan het eind van de periode een indicatief restant wordt verwacht in de orde van grootte van circa 
�@�������

miljoen. Dit geeft een gunstiger beeld dan waarmee rekening is gehouden bij het overgangschema van de 

nieuwe verdeelsystematiek voor de decentralisatie-uitkering. Toen werd immers uitgegaan van een 

                                                        
1. In de junicirculaire 2010 van het gemeentefonds is al rekening gehouden met een eerste tranche van deze vrijval. Sommige bedragen waarvan 

toen is uitgegaan behoeven overigens nog correctie. 
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maximale vrijval van circa  
�����	���� �����6�����%�������$�����%��������!��� �������?�2$.+/� ���!%�������"#"�$ )���$.+/" ,�<�������	���
���" ��
��

t-

komen op een bedrag van circa 
��������
	���� �����6�*�

 

• de restanten (en de realisatie van de verwachte vrijval) samenhangen met uiteenlopende achtergronden en 
knelpunten. Deze worden toegelicht in de volgende paragraaf. 

3.3 Vervolgthema’s 

inleiding 
De verwachte restanten hangen samen met verschillende (soorten) achtergronden, die tot op zekere hoogte 
ook gelden voor vertragingen in overheveling in de periode tot 2014. Bij de toelichting op deze thema’s wordt 
aangegeven in hoeverre ondersteunende acties nodig zijn. Voor de thema’s genoemd onder a en b, en in 
mindere mate ook c en d, is daarnaast periodieke monitoring van regionaal ingezette trajecten (gericht op 
overheveling) van belang met het oog op het gewenste eindperspectief in 2014. 

a. (verwachte) knelpunten rond diagnosticering en indicatiestelling 
Mogelijke (verwachte) knelpunten rond diagnosticering en indicatiestelling doen zich met name voor in 

relatie tot de Awbz en uiten zich in (samenhangende) elementen als: 

• onzekerheden over de vraag in hoeverre de problematiek van cliënten voldoende zwaar is om voor Awbz 
in aanmerking te komen (met name op raakvlak psychosociaal & psychiatrisch); 

• onvoldoende motivatie/medewerking van (zorgmijdende) cliënten; 

• wijze waarop c.q. stringentie waarmee indicatiecriteria worden toegepast; 

• lange duur van indicatieprocedures (in samenhang met administratieve lasten voor instellingen). 
 
Voor zover het niet gaat om aspecten die inherent zijn aan de Awbz-procedures kunnen vervolgacties relevant 
zijn, met name wanneer er sprake is van specifieke knelpunten in bepaalde regio’s. Daarbij zijn primair het 
ministerie van VWS (richting het CIZ) en het CIZ (aansturing en uitvoering) aan zet. Waar nodig kan ook 
Cebeon (regionaal) ondersteuning bieden. 

b. (verwachte) knelpunten rond erkenning en/of bekostiging van voorzieningen 
Mogelijke (verwachte) knelpunten rond erkenning en/of bekostiging van voorzieningen doen zich voor in 
relatie tot: 

• Awbz: knelpunten vanwege de omvang van (nieuwe) voorzieningen waarvoor erkenning wordt afgege-
ven (relatie met maximum aantal plaatsen per gebied) en/of onduidelijkheid over de medewerking van 

het zorgkantoor (relatie met begrenzing van intramurale capaciteitsuitbreidingen); 

• Zvw: onduidelijkheid over de toepassing c.q. systematiek van nacalculaties in de nabije toekomst; 

• Wjz: bij een aantal centrumgemeenten is de bereid(willig)heid van de verantwoordelijke financier 
(provincie/stadsregio) niet groot. Men kent hieraan geen –budgettaire– prioriteit toe en/of wil hiervoor 

geen lopende contracten openbreken. Op termijn zal dit knelpunt naar verwachting minder spelen door de 

beoogde overheveling van de middelen voor jeugdzorg naar gemeenten, waardoor de verantwoordelijk-

heid in één hand komt te liggen. 
 
Voor zover het niet gaat om aspecten die inherent zijn aan reguliere procedures (bijv. knelpuntenprocedure 
Awbz) kunnen vervolgacties relevant zijn, met name wanneer er sprake is van specifieke knelpunten in 
bepaalde regio’s. Daarbij gaat het om mogelijke acties van het ministerie van VWS (intern/CIBG en mogelijk 
richting NZa en provincies) en Zorgverzekeraars Nederland (richting zorgkantoren/zorgverzekeraars). 
Desgewenst kan Cebeon (regionaal) ondersteuning bieden. 
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c. traject van geschikte huisvesting of nieuwbouw 
In enkele regio’s is er sprake van een traject van het vinden van geschikte huisvesting (aankoop van een pand, 

wijziging van het bestemmingsplan, e.d.) of nieuwbouw (locatiekeuze, realisatie van de bouw, transitie vanuit 

de bestaande voorziening, e.d.) van beoogd Awbz-bekostigde voorzieningen dat naar verwachting niet binnen 

de beschouwde periode zal zijn afgerond. 

 

Waar nodig/nuttig zou de Taskforce bij deze trajecten een faciliterende/stimulerende rol kunnen vervullen. 

Gegeven het gewenste eindbeeld vormt dit thema echter een tijdelijke kwestie. Bij de komende herijking van 

de verdeling zou kunnen worden bezien in hoeverre op dit punt een overgangstraject relevant is. 

d. deel doelgroep komt niet in aanmerking 
Een vierde thema hangt samen met de bevinding dat een deel van de doelgroep niet voor overheveling in 

aanmerking komt. Dit doet zich voor in relatie tot de Awbz: met name doelgroepen met veelal minder zware 

(bijv. psychosociale) problematiek die korter dan 1 jaar in een voorziening verblijven. Centrumgemeenten 

signaleren op dit punt effecten van de in 2008/2009 doorgevoerde pakketmaatregelen. 

 

Hierbij zou als uitgangspunt kunnen worden gehanteerd dat deze bedragen worden geschrapt (‘vrijval’) nadat 

via diagnose- en indicatiestelling is getoetst/onderzocht of deze cliënten niet voor een Awbz-indicatie in 

aanmerking komen. 

e. belemmering voor overheveling vanwege aard van de kosten 
Een laatste thema betreft belemmeringen voor overheveling die samenhangen met de aard van de kosten. Dit 
doet zich voor in relatie tot: 

• Zvw: (relatief beperkte) bedragen hebben betrekking op facilitaire voorzieningen voor verstrekking van 
methadon, bijv. uit hoofde van veiligheid (personeel en/of buurtbewoners) of voor optimalisering van 

bereik (decentrale locaties); 

• Awbz: hierbij gaat het met name om –historische– (kapitaal)lasten van onrendabele toppen in huisves-
ting.2 

 
Deze kosten kunnen in belangrijke mate worden beschouwd als eigen gemeentelijke beleidskeuzes, die 
centrumgemeenten in principe uit het objectieve deel van hun uitkering (en eigen middelen) dienen te 
bekostigen. Vanuit de overweging dat de continuïteit van opvang/zorg (met name bij grotere bedragen) niet in 
gevaar mag worden gebracht, wordt voorgesteld deze bedragen voorlopig op de grensstrook te laten staan. 
Wel zou op korte termijn richting centrumgemeenten dienen te worden gecommuniceerd welke uitgangspun-
ten in de toekomst worden gehanteerd, zodat zij hierop kunnen anticiperen. 
 
Een en ander kan nader worden beoordeeld bij de evaluatie/herijking van de verdeelsystematiek. 
 

                                                        
2. Een enkele gemeente signaleert daarnaast dat kosten die samenhangen met voorzieningen voor kinderen van tienermoeders (met LVG-

problematiek) niet voor Awbz-bekostiging in aanmerking komen. 


