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Geachte Tweede Kamerleden, 

 

Op uw overleg van 11 november bespreekt u verschillende onderwerpen die betrekking hebben op 

het gemeentelijke sociaal domein. Ieder(in) maakt zich in toenemende mate zorgen over de zorg 

en ondersteuning die gemeenten bieden.  

 

Ruim 1,5 miljoen Nederlanders met een levenslange en levensbrede beperking zijn voor hun 

kwaliteit van leven en mogelijkheden voor participatie afhankelijk van goede ondersteuning in alle 

domeinen van het leven. Een groot deel van deze ondersteuning valt onder verantwoordelijkheid 

van gemeenten.  

 

We zien dat gemeenten in hoog tempo ingrijpende bezuinigingen aankondigen op zorg, 

ondersteuning en jeugdhulp. Gemeenten hebben zich verder kritisch uitgelaten over het  

Wmo-abonnementstarief, een regeling die juist gunstige effecten laat zien bij het terugdringen van 

de stapeling van zorgkosten van burgers met een beperking of chronische ziekte. Ten slotte 

constateert Ieder(in), met andere pg-organisaties, dat er voortdurende problemen zijn bij de 

toegang tot zorg. 

 

Voor onderwerpen aangaande het persoonsgebonden budget (pgb) verwijzen wij u graag naar de 

brief die u ontvangt van Per Saldo. Wij zijn bekend met de inhoud en ondersteunen de brief. 

 

1. Bezuinigingen treffen mensen met een beperking of chronische ziekte ongenadig hard 

De positie en participatie van mensen met een beperking of chronische ziekte staan al jaren onder 

druk. De coronacrisis heeft die druk verhoogd. Dat gemeenten – mede door de coronacrisis – nu al 

ingrijpende bezuinigingen op zorg en ondersteuning aankondigen of doorvoeren, is ronduit 

zorgwekkend. 
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Met extra bezuinigingen op ondersteuning, huishoudelijke hulp en dagbesteding, en participatie 

komt een grote groep mensen die het met die ondersteuning redt, echt in de gevarenzone. Het 

wordt onmogelijk om op deze manier op gelijke voet deel te nemen aan de samenleving.  

Gemeenten hebben de wettelijke plicht de nodige zorg en ondersteuning te bieden, maar laten 

steeds vaker gaten vallen. Juist in tijden van krapte wordt het gebrek aan expertise van 

gemeenten voor van de vragen en behoeften van mensen met een chronische ziekte of beperking 

en het gebrek aan gedegen kwaliteitstoezicht problematisch.  

In dit opzicht valt er voor gemeenten een wereld te winnen. Maar ze moeten ook de middelen 

hebben om hun taken uit te voeren. Het is aan de rijksoverheid als systeemverantwoordelijke om 

voor passende financiering te zorgen. 

 

Wilt u de minister vragen: 

 

- in te zetten op een einde aan de discussie tussen het Rijk en de gemeenten en te 

zorgen voor voldoende middelen voor gemeenten. Voortdurende discussies 

tussen twee overheidslagen over financiering en verantwoordelijkheden mogen 

niet ten koste gaan van de mensen die zijn aangewezen op zorg en 

ondersteuning. 

- welke stappen de minister vanuit zijn systeemverantwoordelijkheid gaat zetten 

om te voorkomen dat gemeentelijke bezuinigingen in het sociaal domein mensen 

met een beperking en hun naasten nog verder op achterstand zetten. 

 

2. Discussie abonnementstarief mag niet ten koste gaan van zorg en ondersteuning 

In 2019 is het Wmo-abonnementstarief ingevoerd. Het doel is om de stapeling van zorgkosten 

terug te dringen bij mensen die langdurig zijn aangewezen op zorg en ondersteuning en eigen 

bijdragen gemakkelijker en inzichtelijker te maken. We zien een gunstig effect voor huishoudens 

met middeninkomen (€20.000-€40.000). Voorheen vormden de eigen bijdragen (Wmo) een 

beletsel om de benodigde zorg en ondersteuning aan te vragen, wat weer leidde tot een rem op de 

participatie. Het abonnementstarief, zo blijkt uit de tweede rapportage van de Monitor 

abonnementstarief Wmo, blijkt geslaagd in de opzet: genoemde groepen gebruiken vaker 

maatwerkvoorzieningen en het systeem is vereenvoudigd. De keerzijde is dat ook meer 

huishoudens met een hoog inkomen gebruik maken van hulp bij het huishouden. In absolute 

aantallen betreft dit echter een veel kleinere groep.  

 

Het abonnementstarief heeft, zoals van tevoren al was voorzien, bijgedragen aan hogere uitgaven 

van gemeenten voor de Wmo en lagere inkomsten uit eigen bijdragen. Gemeenten vinden dat het 

Rijk hen hier onvoldoende in compenseert. Zij zoeken een uitweg door te bezuinigen op de Wmo-

voorzieningen. Ook overwegen sommige gemeenten te gaan bezuinigen op het minimabeleid. 

Ieder(in) vindt dit een kwalijke ontwikkeling. De discussie tussen gemeenten en Rijk over de 

financiering van de Wmo en compensatie voor invoering van het abonnementstarief mag niet ten 

koste te gaan van de mensen die zorg of ondersteuning krijgen of nodig hebben.  
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Wilt u de minister vragen: 

 

- welke mogelijkheid er zijn om gemeenten compensatie te bieden. Gemeenten 

dienen over voldoende middelen te beschikken voor de uitvoering van Wmo-

maatwerk met het abonnementstarief.   

- borg te staan voor de doelen van het abonnementstarief: tegengaan van stapeling 

van zorgkosten voor mensen met lage en middeninkomens en het mijden van 

zorg, zodat mensen de mogelijkheid hebben om op gelijke voet deel te nemen aan 

de samenleving 

 

3. Maak toegang tot zorg eenvoudiger, zet de zorgvraag voorop 

Het door de Nationale ombudsman al in 2018 gesignaleerde hokjes- en potjesdenken (Zorgen voor 

Burgers, Ombudsman 2018) is helaas nog steeds actueel, zoals ook blijkt uit de recente notitie 

Blijvende Zorg (Ombudsman, 2020). In drie rapporten van de ombudsman (Zorgen voor Burgers, 

Borg de zorg en Blijvende zorg) staan telkens beschrijvingen van mensen die maar moeilijk 

passende zorg krijgen. Zoals de Ombudsman constateert: “Burgers voelen zich van het kastje naar 

de muur gestuurd, vooral mensen (met kinderen, partner, ouders) met een meer complexe en/of 

domeinoverstijgende zorgvraag.”  

Mensen hebben het gevoel er alleen voor te staan. Naast het moeilijk vinden van toegang tot zorg 

neemt door het toenemend afschuiven van verantwoordelijkheden op de eigen kracht van het 

netwerk, ook de druk op mantelzorgers toe. Dit wordt alarmerende wijze verergerd door de 

coronacrisis. Voor mantelzorgers moeten zo snel mogelijk reële stappen worden gezet, zoals 

voldoende beschikbaarheid van respijtzorg. 

 

De vraag van mensen is vaak relatief eenduidig, het vinden van een passend antwoord niet. Om 

mensen niet langer te belasten met tergende zoektochten naar passende zorg dient de duidelijke, 

enkelvoudige toegang tot zorg te worden ingericht. Daarbij moet de hulpvraag van mensen voorop 

staan, ook al gaat die over alle hokjes, potjes en domeinen heen.    

Tot het moment dat de toegang helder en eenduidig georganiseerd is, kan de inzet van 

cliëntondersteuning helpen bij het vinden van passende zorg, mits deze onafhankelijk en in 

voldoende mate toegankelijk en beschikbaar is. De recent voorgestelde wetswijziging voor de inzet 

van onafhankelijke cliëntondersteuning houdt helaas vast aan het onderscheid tussen de 

verschillende wetten (Wlz, Wmo/Jeugdwet/Participatiewet) en leidt tot nieuwe 

‘afbakeningsvraagstukken’. En dus ingewikkeld gedoe voor mensen die hun zorg georganiseerd 

moeten zien te krijgen. Naar ons idee biedt de aangekondigde wetswijziging, bezien vanuit het 

perspectief van zorgaanvragers, niet de oplossing.  

 

Wilt u de minister vragen: 

 

- in te zetten op het versterken van vraaggerichte zorg waarbij mensen de vraag 

naar passende hulp of ondersteuning op één plaats beantwoord krijgen. 

- te monitoren en te bevorderen dat gemeenten respijtzorg voor mantelzorgers in 

voldoende mate aanbieden en waar nodig uitbreiden.  
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- werk te maken van cliëntondersteuning over de wetten heen, dus los van alle 

schotten, en daarbij uit te gaan van de integrale zorgvraag van mensen.  

 

Wij wensen u een constructief overleg en vragen u deze punten naar voren te brengen in het AO 

van 11 november. Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze inbreng dan zijn wij graag 

bereid die te beantwoorden.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Illya Soffer, 

directeur Ieder(in) 

 

 

 

 

 


