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Effecten septembercirculaire / (her)verdeling macrobudget Beschermd wonen

In de ambtelijk OOGO’s van 1 en 2 september is de gemeente Groningen verzocht u te informeren over de
huidige financiële situatie voor de centrumtaak Beschermd Wonen, d.m.v. dit memo willen wij aan dit verzoek
voldoen. De verspreiding van de septembercirculaire en enkele daaropvolgende gebeurtenissen lenen zich voor
een update.
1. Septembercirculaire – hoogte budget
Het beschikbare macrobudget voor Beschermd wonen is niet gewijzigd t.o.v. de meicirculaire 2015 en er heeft
geen herverdeling plaatsgevonden. Er is dus nog steeds sprake van de korting van €1.165.000 in 2015 en
€ 653.000 in 2016 die is aangekondigd in de meicirculaire. Wel is aangegeven dat er in 2016 € 12,2 miljoen
aanvullend beschikbaar wordt gesteld aan een zevental centrumgemeenten, waar Groningen geen deel van
uitmaakt. Deze gemeenten worden gecompenseerd omdat in een eerder onderzoek bepaalde gegevens van deze
gemeenten niet zijn meegenomen, dit betreft dus een correctie van een menselijke fout. De compensatie wordt
door het Rijk verstrekt en komt niet ten laste van het budget van de overige centrumgemeenten.
2. Septembercirculaire – herverdeling budget
De verdeling van het beschikbare macrobudget is nog steeds onderwerp van discussie. De definitieve resultaten
van het ZIN-onderzoek wat door HHM is uitgevoerd zijn bekend gemaakt voor de regio Groningen. Hieruit
blijkt dat er op 1 januari 2015 3,8% meer cliënten in zorg waren bij aanbieders dan in de GO5 1 is opgenomen.
HHM geeft aan dat zij eind oktober de beschikking heeft over de gegevens van de overige regio’s die aan dit
onderzoek meedoen. Op het bestuurlijk overleg VNG-VWS van 8 september is namelijk besloten dat dit
onderzoek ook binnen de centrumgemeenten die in eerste instantie niet meededen zal worden uitgevoerd en dat
dit als finaal onderzoek zal gelden naar de historische verdeling van het macrobudget. Het onderzoek is
daarnaast uitgebreid zodat ook het ook PGB’s omvat. Hiervoor heeft de centrumgemeente Groningen de
gevraagde gegevens aangeleverd bij HHM. Op basis van dit onderzoek wordt er op 2 november een nieuwe
verdeelsleutel gepubliceerd op grond waarvan het budget voor 2016 wordt verdeeld. Of het onderzoek nog
gevolgen heeft voor de verdeling van de budgeten van 2015 is nog onderwerp van discussie tussen de VNG en
VWS. Voor de verdeling van het budget 2017 wordt een verdeelmodel opgesteld waarvoor input wordt geleverd
door een commissie onder leiding van Erik Dannenberg. De VNG geeft aan dat deze commissie ook op 2
november met (voorlopige) resultaten komt. De heer Dannenberg zal in de komende vergadering van
wethouders van centrumgemeenten op 27 november een presentatie geven, wethouder Ton Schroor is namens
de centrumgemeente Groningen aanwezig bij deze bijeenkomst.
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De 5e gegevensoverdracht Wmo (cliëntgegevens) in het kader van de taken die per 1 januari 2015 zijn overgedragen aan de
gemeenten vanuit het Rijk.
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3. Hoogte/innen eigen bijdrage
Het CAK heeft over de periode januari- half oktober 1,77 miljoen aan eigen bijdrage voor Beschermd wonen
afgedragen aan de gemeente Groningen. Het is echter op dit moment niet mogelijk om een betrouwbare
prognose voor de te verwachten eigen bijdrage over 2015 op te stellen, zo geeft het CAK (nog) geen inzicht in
wat er is opgelegd en wat er is geïnd bij de cliënten. Daarnaast zal er na afloop van het jaar nog een afrekening
plaatsvinden over de EB op PGB’s wat een negatief effect zal hebben op de EB-opbrengst. Wij kunnen zoals
eerder verwacht dan ook niet verifiëren of de 2,9 miljoen die door het Rijk als verwachte EB was opgegeven
reëel is. Wij blijven in gesprek met het CAK om deze informatie te verkrijgen.
4. Uitputting ZIN en PGB’s/situatie SVB
Voor informatie over de daadwerkelijke uitputting van PGB’s zijn wij afhankelijk van de SVB. De SVB is
vooralsnog niet in staat om hierover betrouwbare informatie aan te leveren.
Daarnaast zien we een lichte verschuiving van ZIN naar PGB, dit heeft o.a. te maken met het feit dat ZINinstellingen aangeven dat ze geen plaatsen voor ZIN-cliënten beschikbaar hebben. Contractbeheer is hier nauw
bij betrokken.
5. Handhaven opgenomen financiële risico’s 2015
Vanwege de hiervoor genoemde ontwikkelingen en de onduidelijkheid rondom de hoogte en de (her)verdeling
van het macrobudget adviseren wij de regiogemeenten om het eventueel opgenomen risico voor 2015 te
handhaven. Indien hier geen risico voor is opgenomen adviseren wij u dit alsnog te doen, voor vragen hierover
kunt u zich richten tot de centrumgemeente Groningen, contactpersoon Alina Enting, 050-3676463.
6. Uitputting 2015/begroting 2016
Voor het volgende ambtelijk en bestuurlijk OOGO wordt een memo opgesteld waarin wij een weergave geven
van de voorlopige uitputting van het zorgbudget, daarnaast presenteren wij de begroting voor het jaar 2016.
De gemeente Groningen heeft voor BW 2016 een risico gekwantificeerd van € 2,2 miljoen, waarbij de gemeente
Groningen zelf € 1,1 miljoen heeft opgenomen in de begroting 2016. Dit bedrag betreft een continuering van
het bedrag wat is opgenomen in de begroting 2015 aangezien er nog onduidelijkheid heerst rondom
onderwerpen als PGB-realisatie, de hoogte van de te ontvangen eigen bijdrage en de eventuele groei van het
aantal cliënten die nu als gevolg van.de de overstap van budgetfinanciering naar P*Q in 2016 kunnen zorgen
voor een toename van de zorgmiddelen.

