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Nieuws  
 

We zijn er nog niet van af 
In de vorige nieuwsbrief werd je geïnformeerd over de gecontinu-
eerde financiële steun aan het Sociaal domein tot 1 juli 2020. 
Inmiddels zijn we nog steeds niet van alle maatregelen af en dit 
drukt op het Sociaal Domein. Op basis van een onderzoek dat in 
september 2020 is afgerond is het voorschot van €144 miljoen 
verhoogd naar €170 miljoen voor 2020. Ook de doorbetaling van 
niet-geleverde pgb zorg wordt verlengd. Hoe alles er voor 2021 uit 
gaat zien is nog niet onderzocht. 
 
Daarnaast is in oktober 2020 een ledenbrief verschenen waarin 
gemeenten worden gevraagd extra  ondersteuning te bieden voor 
mensen die in thuisquarantaine zitten en beperkingen ervaren in het zelfstandig doorkomen van deze 
aan huis gebonden periode. Er is eenmalig €4 miljoen euro vrij gemaakt voor de extra ondersteuning 
(Bron: VNG):  

• (Psycho) sociale hulp: een luisterend oor (algemene en individuele voorzieningen vanuit de 
Wmo). 

• Praktische hulp: bijvoorbeeld boodschappen, hond uitlaten, kinderen halen/brengen (via 
vrijwilligersorganisaties/maatschappelijk middenveld). 

• (Medische) zorg en ondersteuning: continuïteit conform RIVM-richtlijnen (via GGD, huisarts, 
Wmo- en jeugdhulpaanbieders). 

• Inkomensondersteuning conform Participatiewet: (bijzondere) bijstand, 
schuldhulpverlening). 

• Verblijf: als thuisquarantaine echt geen optie is (bijvoorbeeld om veiligheidsredenen) kan de 
gemeente zoeken binnen haar mogelijkheden van crisisopvang. 

 

Het moet anders. Zonder aanpassingen is de Wmo niet toekomstbestendig 
We worden steeds ouder. Daarnaast wordt de groep ouderen steeds groter. De verwachting is dan 
ook dat steeds meer ouderen een beroep gaan doen op de Wmo. De VNG heeft daarom een 
expertiseteam om advies gevraagd. 
 
Het bestuur van de VNG heeft om dit advies gevraagd omdat gemeenten zien dat in de afgelopen paar 
jaar de uitgaven in de Wmo zijn gestegen, terwijl de inkomsten hiervoor tot op heden niet in gelijke 
mate meegroeiden. Dit wordt urgenter omdat in de komende 20 jaar het aantal ouderen zal blijven 
stijgen en daardoor meer mensen een beroep zullen gaan doen op (ook) de Wmo. 
 
Hierin komt naar voren dat er een steeds meer toenemende spanning is tussen de bedoeling en de 
uitvoering van de Wmo. Dit komt mede door de aanpassingen in de wet en regelgeving door 
bijvoorbeeld het invoeren van het abonnementstarief. Daarnaast is er een beperkte afstemming 
tussen de Wlz, de Zvw en de Wmo. Doordat de Wlz en de Zvw beter is af gekaderd en de gemeente 
verantwoordelijk is voor de burger, komt de zorg vaak op de Wmo terecht. 
 
Het expertiseteam geeft aan dat het belangrijk is dat maatschappelijk en politiek het gesprek wordt 
aangegaan. Dit gebeurd lokaal en landelijk nog te beperkt. Hoe bereiden we ons voor op het ouder 
worden, en welke verantwoordelijkheid kan de burger hier zelf in nemen? 

https://vng.nl/nieuws/hulp-bij-thuisquarantaine-de-rol-van-gemeenten
https://vng.nl/nieuws/zonder-aanpassingen-is-de-wmo-niet-toekomstbestendig
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Onder voorzitterschap van Onno de Zwart heeft het team op 26 november het advies aangeboden aan 
het VNG-bestuur. Het bestuur neemt de aanbevelingen over evenals het advies om weer een vorm 
van inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo in te voeren. 
 
De invoering van het abonnementstarief in de Wmo heeft in de ogen van de VNG teveel negatieve 
kanten, waaronder een sterke instroom van mensen die de ondersteuning zelf kunnen regelen. 
Aan de hand van dit advies, heeft de VNG vervolgacties opgesteld; 

• Ze willen in gesprek met de partners waaronder zorg- en cliëntorganisaties over hoe landelijk 
het gesprek over het ouder worden invulling te geven. Hierbij wordt ook rekening gehouden 
met de bouwstenen zoals omschreven in het advies. 

• Daarnaast wordt ingezet op het ophalen en delen van goede praktijken. Er zijn veel goede 
initiatieven en aanpakken die inspireren om elders ook uitgevoerd te kunnen worden. 

 
Professionalisering 
Op welke manier zoek jij de samenwerking tussen de Wlz, Zvw en de Wmo? En wordt er in jouw 
gemeente ook een grote toestroom van aanvragen gezien sinds het abonnementstarief. Hoe wordt hier 
in jouw gemeente mee omgegaan? En is jouw aanpak hierin mee veranderd?  

Grondslag psychiatrie voor Wlz een feit, het verloopt mondjesmaat 
Gemeenten hebben hard gewerkt om de overgang voor Wmo cliënten met een indicatie voor 
beschermd wonen zonder al te veel moeite de overstap te laten maken naar de Wlz. Dit bleken 
uiteindelijk meer cliënten te zijn dan vooraf gedacht. Dit zorgde voor vertraging waardoor gemeenten 
gevraagd zijn om alle indicaties voor beschermd wonen of extramurale Wmo ondersteuning 
ambtshalve te verlengen tot 1 juli 2021. Het CIZ zou op 1 april alle 
aanvragen moeten hebben afgerond. Het zorgkantoor heeft na de 
beslissing 13 weken de tijd om de zorgbemiddeling af te ronden. Bron: VNG 
 
Voor de burger is een informatiepagina vormgegeven waar ieder kan 
bekijken wat in zijn situatie geldt. Je vind de informatie op: Informatie 
langdurige zorg 
 
 

https://vng.nl/nieuws/gemeenten-werken-hard-aan-continuiteit-hulp-ggz-clienten
https://www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz/clienten-en-naasten/vertraging/faq-vertraging
https://www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz/clienten-en-naasten/vertraging/faq-vertraging
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Vanaf 2022 alle gemeenten zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang 
 Om kwetsbare burgers meer volwaardig te laten deelnemen aan de maatschappij is een wijkgerichte 
aanpak vanuit een thuisomgeving onmisbaar. Daarom zal vanaf 1 januari 2022 de decentralisatie van 

beschermd wonen verder worden uitgerold. Een cruciale 
taak voor gemeenten is om voldoende woningen 
beschikbaar te hebben voor deze kwetsbare burgers. In de 
loop van 2021 zullen regio’s ondersteund worden in de 
transitie.  
Bron: VNG 
 

 

Verbeteragenda hulpmiddelen. Het moet makkelijker en eenduidiger 
In 2019 werd er door de Nationale Ombudsman al aandacht besteed aan de klachten van burgers 
over wachttijden, levertijden, kwaliteit van reparatie en vervanging van hulpmiddelen. Er werd aan 
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd met gemeenten een oplossing te 
vinden.  
 
Op 31 januari 2020 hebben de VNG, VWS, ZN, Firevaned, Ieder(in), de Patiëntenfederatie, Per Saldo, 
het UWV en Revalidatie Nederland een actieplan en normenkader vastgesteld. Met dit plan moet er 
verbetering komen in de aangegeven knelpunten bij het verstrekken van hulpmiddelen.  
 
Op 1 juni 2020 is VNG met het verbeterproject begonnen, welk een jaar zal duren. Vervolgens zullen 
betrokken partijen regionaal en lokaal aan de slag moeten de verbeteringen te implementeren.  
Het actieplan zal onder andere bestaan uit: 

• Formaliseren en hanteren leidraad overname hulpmiddelen bij verhuizing  
• Ontwikkelen maatwerkprocedures  
• Verbeteren van communicatie en informatievoorziening richting cliënten  
• Advies van de zorgprofessional in beginsel leidend laten zijn  
• Aanstellen casemanagers bij gemeente en/of leverancier  
• Verkennen van regionale inkoop van hulpmiddelen  

Klik hier voor het volledige actieplan. 
 

PGB 2.0  
Het huidige Pgb systeem is aan vernieuwing toe. Het doel is om het voor de budgethouder met PGB 
2.0 sneller, gemakkelijker, overzichtelijker en veiliger te maken om de administratie te doen. 
 
De meerwaarde voor gemeente is het efficiënter kunnen afhandelen van dossiers, beter inzicht in 
verschillende zorgfuncties en een rechtmatigere, minder fraudegevoelige en goedkopere uitvoering 
van het Pgb-trekkingsrecht. 
 
Omdat de ontwikkeling en implementatie niet eenvoudig is en veel impact heeft op alle betrokken 
partijen (gemeenten, zorgkantoren, SVB, VWS, zorgverleners en Pgb- budgethouders), is gekozen voor 
een gefaseerde invoering. 
 

https://vng.nl/nieuws/beschermd-wonen-vanaf-1-januari-2022-taak-van-elke-gemeente
https://vng.nl/sites/default/files/2020-07/20200715_bijlage-4-actieplan-hulpmiddelen.pdf
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De planning is dat de eerste groepen gemeenten in het 3e kwartaal van 2021 kunnen starten met de 
voorbereidingen en zijn de laatste groepen gemeenten aangesloten in het 4e kwartaal van 2022. De 
SVB houdt het huidige Pgb-systeem gedurende deze periode werkend beschikbaar. In aanloop naar 
deze invoering komt er een leer- en voorbereidingsomgeving beschikbaar, waar een groep gemeenten 
kan oefenen met en leren van de conversie, aansluiting en de achterliggende processen. 
 
Daarnaast is sinds augustus 2019 het kader Pgb-
vaardigheid beschikbaar. Het kader werkt volgens een 
lijst van 10 punten waarmee gecheckt kan worden of 
iemand Pgb vaardig is. Steeds meer gemeenten 
implementeren deze 10 punten in hun toetsing van het 
Pgb.  
 
 
Professionalisering 
Hoe wordt in jouw gemeente de Pgb vaardigheid 
getoetst? En waar let jij als consulent op om te 
controleren of iemand Pgb vaardig is? 
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Jurisprudentie 

Geen spoel-föhn toilet voor thuiswonende Wlz-cliënt 
 
Op 5 augustus 2020 is er een uitspraak geweest op het hoger beroep tegen de uitspraak van de 
rechtbank Rotterdam van 5 juli. 
 
In 2018 is er door meneer een melding ingediend bij de gemeente Gorinchem voor het plaatsen van 
een spoel/föhn toilet. Deze melding is ingediend omdat meneer problemen ondervindt bij het reinigen 
na de toiletgang. Meneer heeft ernstige lichamelijk beperkingen en PTSS. Hij heeft sinds 3 juli 2017 
een Wlz (thuis) indicatie op basis van het zorgprofiel LG wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer 
intensieve verzorging. De benodigde zorg wordt ontvangen op basis van een pgb. In dit pgb is een 
bedrag aan meer-zorg inbegrepen.  
 
Bij het besluit van 16 augustus 2018 heeft het college de aanvraag afgewezen. Bij het besluit van 25 
februari 2019 heeft het college het bezwaar tegen het besluit van 16 augustus 2018 ongegrond 
verklaard. Dit omdat belanghebbende met de Wlz-indicatie al gecompenseerd wordt voor de 
problemen die hij ondervindt bij het reinigen na het toiletbezoek. De aanvraag zou dus op eigen kracht 
kunnen worden opgelost op basis van de Wlz indicatie.  
 
Ook de rechtbank vindt dat de Wlz-indicatie voorziet in de hulpvraag van de persoonlijke verzorging 
na het toiletbezoek. Aan de stelling dat hij vanwege zijn geloofsovertuiging geen fysiek contact met 
vrouwen mag hebben gaat de rechtbank voorbij, omdat meneer met het pgb ook de zorg van 
mannelijke hulpverleners kan inkopen. Dat het vinden van geschikte (mannelijke) hulpverleners 
moeilijk is, komt voor eigen rekening en risico van belanghebbende.  
 
De Raad onderschrijft het oordeel van de rechtbank dat het college niet gehouden was om een toilet 
met een spoel/föhninstallatie te verstrekken. Ten slotte heeft meneer ervoor gekozen de Wlz -zorg in 
de vorm van een pgb te ontvangen en is hij daarmee zelf verantwoordelijk voor het inkopen van zorg. 
Het college heeft zich, gelet op het voorgaande, terecht op het standpunt gesteld dat er geen te 
compenseren beperkingen zijn in de zelfredzaamheid of participatie, zodat er geen noodzaak is om de 
gevraagde maatwerkvoorziening aan appellant te verstrekken. 
 
ECLI:NL:CRVG:2020:1747 
 
Professionalisering 
Hoe ga jij om met de afbakening tussen Wmo en Wlz? Zijn hier in jouw gemeente afspraken over 
gemaakt? Hoe maak jij een afweging tussen wat de burger nodig heeft en hoe ver de compensatieplicht 
van de gemeente rijkt?  
Een interessant gegeven is dat in artikel 2.3.5 lid 5 is bepaald dat een maatwerkvoorziening wordt 
afgestemd op andere wetten. Maar nergens blijkt uit dat andere wetten voorliggend zijn. Daarnaast 
staat zelfredzaamheid bij de Wmo centraal. Maar het is altijd goed om naar de individuele situatie te 
kijken en te onderzoeken of een voorziening wel dan niet ook langdurig adequaat is en of iemand nog 
langdurig zelfstandig kan blijven wonen.  
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2020:1747
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Geen nieuwe vervoersvoorziening zo lang de looptijd van huidige voorziening 
duurt 
In 2015 kreeg appellante een maatwerkvoorziening voor vervoer middels een pgb. Deze voorziening 
betrof een geldbedrag van € 5.661,59 waarvan mevrouw een (tweedehands) auto heeft aangeschaft. 
Wanneer mevrouw twee jaar later een nieuwe vervoersvoorziening aanvraagt omdat deze auto kapot 
is gegaan, beslist de Raad in 2018 dat het college niet verplicht was opnieuw een pgb te verstrekken. 
(ECLI:NL:CRVB:2018:818) 
 
Een jaar later, in 2019, vraagt mevrouw een elektrische rolstoel aan. Na gedegen onderzoek en een 
medisch advies wijst de gemeente de aanvraag af. Een bezwaar tegen dit besluit wordt ongegrond 
verklaard en ook een ingediend beroep wordt ongegrond verklaard, verwijzend naar de eerste 
uitspraak waarin wordt gesteld dat de keuze het pgb met een looptijd van 6 jaar te besteden aan een 
auto, voor haar eigen rekening en risico dient te komen.  
 
In hoger beroep argumenteert appellante dat zij geen schuld heeft aan het verliezen van haar auto en 
zonder vervoersvoorziening is zij niet zelfredzaam. Daarnaast geeft mevrouw aan dat haar situatie is 
verslechterd en daar zou geen onderzoek of afweging in hebben plaatsgevonden. Mevrouw geeft aan 
dat het niet redelijk is haar aan haar lot over te laten.  
 
Dit verandert echter niets aan de uitspraak. De beslissing zit hem niet in wel of niet goed uitgevoerd 
onderzoek of besluit. De gemeente is gewoonweg niet verplicht om binnen de looptijd van een reeds 
toegekende voorziening opnieuw eenzelfde voorziening te verstrekken. Let hierbij wel op dat het gaat 
om een aanvraag voor hetzélfde middel. Dit is anders dan wanneer er binnen de looptijd van een 
voorziening iets anders nodig is dan de reeds aanwezige voorziening.  
In het geval van mevrouw wordt de elektrische rolstoel met dezelfde beperkingen en zelfde doel 
aangevraagd als de scootmobiel van 2015.  
 
ECLI:NL:CRVB:2020:3092 
 
Professionalisering 
In deze uitspraak is het interessant dat appellante specifiek aangeeft zich in de steek gelaten te voelen 
door het college door haar gedurende de hele looptijd van 6 jaar niet meer te ondersteunen met een 
verstrekking van een vervoersvoorziening. Hoe ga jij om met dit soort strakke regels? En hoe houdt dit 
verstand tegenover de cultuur van jouw gemeente? Wat leer je na het lezen van zo’n uitspraak? 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:818&showbutton=true&keyword=17%2f7265
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2020:3092&showbutton=true&keyword=20%2f156
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Maar de buren hebben dat ook! 
In een interessante uitspraak betreffende een aanvraag voor een aanbouw achter de woning wordt er 
aandacht besteed aan het gelijkheidsbeginsel. Betrokkenen dienen een aanvraag in voor een 
woningaanpassing in de vorm van een aanbouw op de begane grond. Deze voorziening hebben de 
buren ook. Echter, de aanvraag wordt afgewezen en in plaats daarvan worden een traplift en po-stoel 
in bruikleen als de goedkoopst adequate voorziening aangemerkt. In bezwaar wordt dit besluit 
gehandhaafd. De toegekende voorziening zou voldoende aansluiten op de hulpvraag van de 
betrokkene. Door het college wordt daarnaast gesteld dat in de woning van de buren ten tijde van 
deze aanvraag geen traplift plaatsing mogelijk was. 
 
Uiteindelijk wordt er in hoger beroep gekeken naar het gelijkheidsbeginsel. Er wordt geen beoordeling 
gedaan over of de toegekende voorziening wel of niet adequaat is. De gemeente heeft in haar verweer 
aangegeven dat indertijd de liftleverancier beoordeelde dat er geen lift mogelijk was in de woning. Het 
zou kunnen dat er indertijd een onjuiste of onvolledige beslissing is genomen. Daarnaast voegt de 
gemeente toe dat er sprake is van wijzigingen in de techniek.  
Er wordt beoordeeld door de Raad dat deze eventuele fout in de verstrekking van de aanbouw van de 
buren niet betekent dat de betrokkene in huidige zaak óók in aanmerking komt voor een 
woningaanpassing in de vorm van een aanbouw.  
 
ECLI:NL:CRVB:2020:3026 
 
 
Ook in eerdere uitspraken zoals in 2015 wordt korte metten gemaakt met een beroep op het 
gelijkheidsbeginsel. Appellante voelt zich ongelijk behandeld omdat een aanvraag voor een bredere 
schuurdeur wordt afgewezen daar iemand anders deze wel toegekend heeft gekregen. De situaties 
van beide burgers zijn echter niet vergelijkbaar in de beoordeling van de Wmo. Waar mevrouw de 
schuur in moet rijden met haar scootmobiel en daarnaast ook kan lopen, is de schuurdeur wel 
toegekend aan een dame welke rolstoelafhankelijk is en problemen ervoer met het besturen van de 
rolstoel in de schuurdeuropening.  
 
Professionalisering 
Hoe ga jij het gesprek aan met burgers welke veronderstellen dat zij van oorsprong hetzelfde recht 
hebben op specifiek voorzieningen als andere burgers? Heb je wel eens te maken gehad met een 
bezwaar op het gelijkheidsbeginsel? En houd jij rekening met dit soort vergelijkingen in jouw motivering 
en onderbouwing van een verstrekking? 
 
  
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2020:3026&showbutton=true&keyword=19%2f5321
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2015:582&showbutton=true&keyword=gelijkheidsbeginsel+wmo
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