Geachte lezer,
Hierbij informeren wij u over de stand van zaken ten aanzien van het verdeelmodel Beschermd Wonen 2016.
Commissievergadering 30 oktober 2015
Op vrijdag 30 oktober heeft de commissie een standpunt ingenomen inzake het verdeelmodel Beschermd Wonen
2016.
De Cie is akkoord gegaan met een nieuwe verdeling voor 2016 van de middelen op grond van het toegelichte
HHM onderzoek.
De Cie heeft daarbij de volgende voorwaarden aangegeven:
•
Geen verevening van de tekorten van 2015 (volgens de nieuwe verdeling uit 2016) ten laste van 2016,
maar het totaal bedrag van in 2015 te compenseren tekorten neerleggen als claim bij het Rijk.
Daar ligt immers de verantwoordelijkheid voor een juiste verdeling.
•
De garantie van het Rijk dat de 93 miljoen eigen bijdragen ook daadwerkelijk geïnd kunnen worden door
het CAK. Zonder deze gelden blijkt uit het onderzoek immers dat er een macro tekort zou zijn.
Ontwikkeling na de commissievergadering 30 oktober 2015
Na de vergadering bleek dat er – naast een fout bij Apeldoorn, die besproken is tijdens de vergadering – ook nog
een fout is gemaakt bij het bepalen van de aantal cliënten in Leeuwarden en Delft.
Dit gegeven heeft de bestuurlijke delegatie doen besluiten het Bestuurlijk overleg van 2 november te annuleren.
De nagekomen rafelranden gaven geen vertrouwen dat het onderzoek zorgvuldig is afgerond.
Inmiddels heeft HHM dit weekend een extra check gedaan waaruit bij nog een drietal gemeenten een fout is
ontdekt (Groningen, Delft en Dordrecht), waarbij overigens in niet alle gevallen de oorzaak bij de onderzoekers
lag. De rafelranden zijn ondertussen hersteld en naar mening van de onderzoekers is geen sprake meer van
fouten voor individuele gemeenten. Echter, in de uitlegsessie voor ambtenaren afgelopen vrijdag werd al
geconstateerd dat specifiek voor PGB het onduidelijk is of de aanlevering van gemeenten en verwerking hiervan
volledig en correct heeft plaatsgevonden. De extra check van HHM dit weekend bevestigde deze constatering.
VWS heeft daarom als opdrachtgever van het onderzoek HHM gevraagd de data over PGB nogmaals bij alle
gemeenten te verifiëren op juistheid.
In overleg met de delegatie interpreteren we de ontstane situatie nu als volgt:
Het besluit van de commissievergadering van 30 oktober blijft onverkort staan. De vertaling van het HHM
onderzoek in de budgetten voor 2016 wordt aangehouden, totdat de betrouwbaarheid van het onderzoek
ondubbelzinnig vaststaat.
Proces tot Bestuurlijk overleg derde of vierde week november 2015
In overleg met de bestuurlijk delegatie stellen wij het volgende voor:
De betrouwbaarheid van het onderzoek van HHM voor de verdeling van het budget voor 2016, wordt op de
volgende wijze bereikt:
•
•
•

In opdracht van VWS zal HHM alle centrumgemeenten opnieuw benaderen met het verzoek het aantal
PGB houders dat is opgegeven te controleren. HHM stemt heden met een aantal gemeenten af wat een
redelijke reactietermijn is.
Deze week kunnen gemeenten HHM benaderen voor eventuele vragen zodat er geen verschil van
menig is over de aantallen cliënten.
Zodra dit proces is afgerond, wordt u als commissie (digitaal) gevraagd een oordeel te geven over de
resultaten (nieuwe spreadsheet) en de betrouwbaarheid van het onderzoek.

Wij vertrouwen erop dat we in de derde of vierde week van november het door de commissie genoemde
standpunt kunnen bespreken in een bestuurlijk overleg (vooralsnog is 19 november gereserveerd in de agenda
van de staatssecretaris), en dat we daarmee de discussie met betrekking tot de verdeling kunnen afronden.
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