Factsheet

Onderzoeken in verband met
budget BW/MO
Ontwikkeling objectief integraal
verdeelmodel BW/MO/Wmo

input leveren voor het verdeelmodel BW/MO/Wmo.

In 2017 wordt een verdeelmodel gemaakt voor de
verdeling van het budget voor beschermd wonen en
maatschappelijke opvang. Tegelijk wordt per
1-1-2020 de verantwoordelijkheid voor deze taken
overgeheveld van de centrumgemeenten naar alle
gemeenten. Het nieuwe verdeelmodel wordt
voornamelijk gebaseerd op de huidige
verdeelmodellen voor Wmo en MO en op het niet
ingevoerde verdeelmodel voor BW uit 2014. Verder
wordt bij het opstellen van het verdeelmodel
rekening gehouden met andere
gemeentefondstrajecten zoals de geplande
overheveling in 2018 van de integratie-uitkering
sociaal domein naar de algemene uitkering. En een
objectief verdeelmodel voor BW/MO/Wmo mag de
toekomstige integratie met andere uitkeringen in het
sociaal domein zoals hulp bij het huishouden niet
uitsluiten. De planning is dat het ministerie van
Binnenlandse zaken het integrale objectieve
verdeelmodel BW/MO/Wmo in november 2017
oplevert. Het verdeelmodel wordt in de meicirculaire
van 2018 gepubliceerd.

1

Openstelling Wet langdurige zorg voor mensen
met psychische stoornis
De staatssecretaris van VWS heeft de Tweede Kamer
toegezegd om te onderzoeken hoeveel cliënten
instromen in de Wlz wanneer ook verzekerden met
een psychische stoornis toegang krijgen. Bureau
HHM voert in opdracht van het ministerie dit
onderzoek uit. Het onderzoek richt zich op mensen
met een psychische stoornis (eventueel in combinatie
met andere aandoeningen, beperkingen of handicap)
waarbij vaststaat dat zij een blijvende behoefte
hebben aan permanent toezicht en/of 24 uur zorg
nabij1. Het gaat zowel om zorg vanuit de Wmo
(Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang),
de Zvw (verblijfszorg o.b.v. een DBC) als ook de Wlz
(voortgezet verblijf, GGZ-B).
Voor dit onderzoek worden aanbieders van BW en
MO gevraagd om hun cliënten te screenen.
Oplevering onderzoeksresultaten: 1 april 2017.

1 Het zorginstituut heeft in 2014 advies gegeven over de
criteria die gehanteerd kunnen worden als de Wlz open

Onderzoek als input voor verdeelmodel
BW/MO/Wmo

wordt gesteld voor mensen met psychische problemen en

In 2017 worden naast het onderzoek naar het
verdeelmodel, nog twee onderzoeken uitgevoerd die

en/of 24 uur’s zorg nabij, zoals de tweede kamer wilde
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een blijvende behoefte aan verblijf met permanent toezicht
(Motie Bergkamp/Keizer).

2. Aanvullend onderzoek/specialistische landelijke
instellingen
Beschermd wonen betreft ook cliënten die gebruik
maken van verblijf in een specialistische instelling
met een bovenregionale of zelfs landelijke functie.
De vraag is of deze groep gezien het specifieke
karakter van hun vraag, wel deel uit kunnen maken
van een objectief verdeelmodel voor alle
gemeenten. Om deze vraag te beantwoorden wordt
informatie verzameld over de omvang en soorten
specialistische landelijke instellingen in Nederland,
en over de regionale spreiding van die
voorzieningen.
Dit onderzoek dient uiterlijk in oktober 2017 te zijn
afgerond.

Onderzoek instroom BW GGZ-B
overgangscliënten
Het CIZ gaat voor 1 juli 2017 alle cliënten
herbeoordelen die op basis van een GGZ-B indicatie
per 1-1-2015 voor maximaal drie jaar toegang
hebben gekregen tot de Wlz. Formeel hebben
mensen met alleen psychiatrische problemen geen
toegang tot de Wlz. De groep mensen met een
GGZ-B indicatie die in het kader van overgangsrecht
toch toegang kreeg tot de Wlz, kon gezien de
langdurige indicatie (>365 dagen) voor verblijf met
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behandeling op psychiatrische grondslag noch in de
Wmo noch in de ZvW terecht.
Per 1-1-2018 loopt dit overgangsrecht af. Het gaat
om een groep van in totaal 7757 mensen. Doel van
het onderzoek van het CIZ is dat iedere cliënt weet
of hij per 1 januari 2018 nog in aanmerking komt
voor Wlz zorg of beroep moet doen op de gemeente
en/of verzekeraar. Er zijn nog een hoop vragen en
onduidelijkheden rondom de groep die wordt
geherindiceerd. Voor gemeenten is het belangrijk
dat ze inzicht krijgen in wie een beroep gaat doen
op BW/Wmo.

Betrokkenheid VNG/centrumgemeenten
De VNG en de centrumgemeenten zijn via de
klankbordgroep financiën en de werkgroep financiën
BW/MO nauw betrokken bij de opzet en uitvoering
van de onderzoeken door VWS en het onderzoek
door BZK naar een nieuw verdeelmodel. Voor het
onderzoek naar de GGZ-B overgangscliënten is VWS
momenteel bezig in overleg met de VNG om een
werkgroep op te richten, met brancheorganisaties,
CIZ, en centrumgemeenten die veel instroom vanuit
GGZ-B in BW verwachten.
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