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Vraag Antwoord

In de samenvatting van de visie in het Raadsvoorstel staat: De Wlz is opengesteld 

voor mensen die blijvend zijn aangewezen op de geestelijke gezondheidszorg (Ggz) 

vanwege hun kwetsbaarheden of beperkingen(en), waardoor het aantal Beschermd 

Wonen plekken is afgenomen. Kunt u dit uitleggen: waarom is het aantal plekke 

afgenomen als gevolg van het openstellen van de Wlz?

Voorheen werden de Beschermd Wonen (BW)-plekken ook voor mensen die blijvend 
zijn aangewezen op de geestelijke gezondheidzorg bekostigd vanuit de Wmo. Met 
ingang van 2021 is de Wlz ook opengesteld voor deze groep mensen met langdurige 
problematiek. Nu deze mensen wel toegang krijgen tot deze langdurige wettelijke 
voorziening, wordt hun zorg vanuit deze voorziening bekostigd en niet meer vanuit de 
Wmo. Het aantal beschikbare plekken voor BW-Wmo neemt af doordat cliënten qua 
financiering en verantwoordelijkheid zijn overgegaan naar BW-Wlz als gevolg van de 
wetswijziging. 

Het is ons niet duidelijk of deze visie al (gedeeltelijk) in werking is of dat deze nog 
moet worden geimplementeerd. Kunt u dat toelichten?

De regiovisie ‘Samen in de wijk’ is de visie van de gemeenten Amersfoort, Baarn, 
Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg. 
Deze regiovisie is vervolg op het regionale visiestuk Moed Moet, waarmee in 2017 
deze lijn al regionaal is ingezet. Dit document vormt een verdere uitwerking en 
concretisering hiervan. Gedeeltelijk is de beweging al in gang gezet om hulp en 
ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving te bieden. Met deze regiovisie 
werken we ernaar toe dat het ondersteuningsaanbod daar de komende jaren steeds 
beter op gaat aansluiten. Op dit moment ligt de regiovisie ‘Samen in de wijk’ ter 
besluitvorming bij de gemeenteraden in de regio. 

Bekostiging: Amersfoort is centrumgemeente en ontvangt de middelen. Hoe wordt 

er mee omgegaan als er een tekort of overschot is ? Is er zo voldoende prikkel om 

doelmatig en efficiënt te werken?

Amersfoort is centrumgemeente en ontvangt de middelen tot 2023. Daarna worden de 
middelen trapsgewijs overgeheveld naar de individuele gemeenten. In de huidige 
situatie komen zowel tekorten als overschotten voor rekening van de 
centrumgemeente waarbij de afgelopen jaren overschotten zijn ingezet om 
investeringen voor het realiseren van de doordecentralisatie te bekostigen.
Gemeente Amersfoort beheert als centrumgemeente de budgetten en stuurt op 
doelmatigheid en efficiëntie bij de zorgaanbieders. 
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In Q3 worden nadere afspraken over kostenverevening gemaakt. Hoe worden we op 

de hoogte gehouden van nadere afspraken?

Zodra de financiële gevolgen bekend zijn, wordt u op de hoogte gebracht middels de 
eerstvolgende financiële stukken. 


