Uitwerking scenario 2 voor compensatieregeling 2018 en 2019
In het Beleidskader Opvang en Bescherming is een belangrijke inhoudelijke keuze verwoord, namelijk
de toekomstige inperking van de verblijfsfunctie en de daarmee samenhangende toename van
ambulante ondersteuning. Hiermee wordt invulling gegeven aan de strategie om zorg en
ondersteuning dicht bij de cliënten te organiseren en waar mogelijk te komen tot scheiding van
wonen en zorg.
De verblijfsfunctie wordt bekostigd uit het centrumgemeentebudget voor Beschermd Wonen,
ambulante ondersteuning uit de lokale gemeentelijke WMO-budgetten. De centrumgemeente heeft
toegezegd de regiogemeenten in 2018 en 2019 tegemoet komen in hun groeiende kosten voor
ambulante ondersteuning, waar deze worden veroorzaakt door een afbouw van cliënten met GGZ-C
1, 2 en 3 binnen beschermd wonen.
Hieronder worden de uitgangspunten voor de compensatieregeling toegelicht.
Uitgangspunten
1. Geld volgt uitstromende cliënt.
De gemeente, die in plaats van beschermd wonen de ambulante ondersteuning gaat bieden,
ontvangt een compensatiebedrag. Hiermee volgt het geld daadwerkelijk de cliënt en wordt de
betreffende gemeente gecompenseerd voor de stijgende kosten voor ambulante ondersteuning.
2. Compensatie geldt voor de toename van de uitstroom van cliënten uit beschermd wonen ten
opzichte van de reguliere uitstroom.
Regiogemeenten, inclusief Amersfoort, worden gecompenseerd voor de groeiende kosten voor
ambulante ondersteuning. Reguliere uitstroom van cliënten uit beschermd wonen in ambulante
ondersteuning valt dus niet onder de compensatieregeling. De uitstroom in 2015 wordt gezien als de
nulmeting voor reguliere uitstroom. Het ging hier om een uitstroom van 25 cliënten. Jaarlijks wordt
bepaald hoe groot de extra uitstroom is t.o.v. de nulmeting, en wordt een doorvertaling gemaakt
naar groeiende uitstroom per regiogemeente op basis van daadwerkelijke uitstroom naar ambulante
ondersteuning.
Cijfervoorbeeld
Uitstroom 2015 regio Eemland
Uitstroom 2018 regio Eemland
Extra in 2018
Verrekeningscomponent
Amersfoort
Leusden
Veenendaal

25 cliënten
75 cliënten
50 cliënten
50/75
45
5
25

50/75 x 45 x vast budget per cliënt
50/75 x 5 x vast budget per cliënt
50/75 x 25 x vast budget per cliënt

3. Compensatie is een vast reëel bedrag, gedurende maximaal één jaar na uitstroom uit een
beschermd wonen voorziening , met als maximale einddatum 31/12/2019.
Om de compensatieregeling uitvoerbaar en beheersbaar te houden, stelt de centrumgemeente voor
om een vast bedrag per uitstromende cliënt GGZ-C 1 t/m 3 uit te keren, gedurende maximaal één
jaar en tot maximaal 31/12/2019. Dit bedrag is gebaseerd op een aantal aannames over wat een
uitstromende cliënt mogelijk nodig heeft aan extramurale ondersteuning.
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Het vaste bedrag per uitstromende cliënt is als volgt opgebouwd:
 Een vast aantal uren begeleiding per week
Voorstel: 9,3 uur volgens bandbreedte ‘Midden’, op basis van gewogen gemiddeld aantal
uren ondersteuning bij GGZ-C 3
 Vergoeding van zorg in een vastgestelde verhouding voor basis- en specialistische
begeleiding
Voorstel: in de verhouding 60:40
 Tarieven Amersfoort voor basis- en specialistische zorg (€43 en €73)
 Bijdrage voor bekostiging van dagbesteding voor 4 dagdelen per week (€40,25 per
dagdeel, volgens Amersfoorts tarief).
Voorstel is om de regiogemeenten voor maximaal één jaar ambulante zorg te compenseren.
4. Compensatie wordt zodanig ingericht dat het weinig administratieve belasting oplevert voor
zowel centrumgemeente als regiogemeenten.
De regiogemeenten geven jaarlijks, aan het eind van het jaar, voor hun gemeente op wat het aantal
cliënten is dat vanuit Beschermd Wonen naar ambulante ondersteuning is ingestroomd. Hierbij
wordt ook het aantal ontvangen dagen ambulante begeleiding aangegeven. Centrumgemeente
Amersfoort berekent op basis van deze gegevens wat de extra instroom in het jaar is geweest, en
bepaalt aan de hand van de onder 2. voorgestelde berekening en onder 3. voorgestelde vaste budget
per cliënt hoeveel de regiogemeenten afzonderlijk ontvangen.
5. Jaarlijks wordt het vastgestelde bedrag geëvalueerd.
Centrumgemeente Amersfoort vindt de bij 3. voorgestelde berekening de basis voor een reëel
bedrag, dat voor het merendeel van de cliënten voldoende dekkend zal zijn. Er zullen logischerwijs
cliënten zijn die minder ambulante zorg nodig hebben, net zoals er cliënten zullen die meer zorg
krijgen. Extra kosten blijven naar verwachting beperkt. In september 2018 en september 2019 wordt
de regeling geëvalueerd, om een realistisch beeld te krijgen van de stijging van de kosten. Als blijkt,
dat het vooraf vastgestelde bedrag per cliënt aanzienlijk lager is dan de werkelijk gemaakte kosten
voor ambulante ondersteuning, dan gaan de regiogemeenten met elkaar in gesprek.
6. Looptijd van de compensatieregeling is 2018 en 2019.
Tot 31 december 2019 keert de centrumgemeente budget uit. Cliënten die bijv. in augustus 2019
vanuit beschermd wonen onder een beschikking ambulante ondersteuning komen bij een
regiogemeente (inclusief Amersfoort), worden tot die datum door de centrumgemeente vergoed. De
regeling loopt dus niet door in 2020.
7. Wooninitiatieven worden in 2018 en 2019 op een andere manier bekostigd, maar wel vanuit het
centrumgemeentebudget Beschermd Wonen.
Op dit moment is de centrumgemeente in gesprek met verschillende wooninitiatieven om over te
gaan naar een andere, meer transparante manier van bekostiging. Eén en ander zal worden
uitgewerkt in een subsidieregeling. De centrumgemeente hanteert hierbij het uitgangspunt dat
cliënten in een wooninitiatief, die zelf in hun wonen voorzien mede vanuit hun PGB voor zorg, niet
meer vallen onder intramurale zorg, maar onder extramurale zorg. Het PGB wordt daarop aangepast.
De wooninitiatieven zullen in 2018 en 2019 gefinancierd worden vanuit het
centrumgemeentebudget voor Beschermd Wonen en niet onder financiële verantwoordelijkheid
vallen van de regiogemeenten, inclusief Amersfoort.
8. Compensatiebudget wordt bekostigd uit reservemiddelen Beschermd Wonen.
De centrumgemeente Amersfoort stelt voldoende middelen beschikbaar om deze
compensatieregeling te financieren. Afhankelijk van het nog vast te stellen bedrag per cliënt is de
inschatting dat er tenminste een budget beschikbaar moet zijn van €1.200.000 per jaar. Hier stelt
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Amersfoort zich voor garant. Bij overschrijding van dit budget gaan de regiogemeenten met elkaar in
gesprek.
Voorbehouden (op dit moment nog niet duidelijk)
- Er moet een Amersfoort collegebesluit komen over het daadwerkelijk beschikbaar stellen van het
budget.
- Uitkering vanuit het centrumgemeentebudget naar regiogemeenten voor ambulante begeleiding
moet rechtmatig zijn. Dit wordt juridisch onderzocht.
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