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Geachte heer, mevrouw,

Via deze ledenbrief informeren we u over de acties die van uw gemeente nodig zijn
betreffende:

het ambtshalve verlengen van beschermd wonen of extramurale Wmo ondersteuning
het aanleveren aan kostengegevens van cliënten beschermd wonen.

Ambtshalve verlengen van beschermd wonen of extramurale Wmo ondersteuning.
 
Deze informatie is bestemd voor de gemeentelijke medewerkers in de toegang en
medewerkers die zich bezig houden met inkoop en contracten beschermd wonen en
extramurale Wmo ondersteuning. De actie die van de medewerkers wordt gevraagd is het
ambtshalve verlengen van beschermd wonen en de extramurale Wmo ondersteuning tot 1-
7-2020 voor individuele inwoners en daarop aansluitend de contractafspraken met de
aanbieders aanpassen. 
In afstemming met de delegatie vanuit de VNG commissie ZJO hebben de VNG, ZN en het
ministerie van VWS op 2 december jl. overgangsregelingen afgesproken voor cliënten met
Wmo-beschermd wonen of extramurale Wmo-ondersteuning. Doel hiervan is de Wmo
cliënten die in 2020 een Wlz ggz indicatie hebben aangevraagd of ontvangen, tijdens de
(voor aanvragers eventuele) overgangsperiode van Wmo naar Wlz continuïteit van zorg te
bieden.
De VNG is niet blij dat het opnieuw de gemeenten zijn die de problemen moeten oplossen
bij een uitvoeringsorganisatie van VWS, namelijk het CIZ. En dit op het laatste moment in
een periode van het jaar waarin gemeenten het al extra druk hebben. Voor de continuïteit
van de ondersteuning voor de kwetsbare doelgroep die dit betreft zijn we coöperatief.
 
Aanleveren kostengegevens cliënten beschermd wonen
 
Deze informatie is bestemd voor de gemeentelijke beleidsmedewerkers en controllers die
zich bezig houden met de budgetten voor beschermd wonen.
De actie die van de medewerkers wordt gevraagd is het aanleveren van kostengegevens
2019 voor cliënten beschermd wonen.
Op het Bestuurlijk Overleg Beschermd Wonen en Maatschappelijke Ondersteuning van 7
december 2020 zijn de afspraken voor de nacalculatie uitname Wlz vastgesteld. In 2018 is
er overeenstemming bereikt tussen VNG en het Rijk om vanaf 2021 macro een bedrag uit
het gemeentefonds te nemen van €495 miljoen (ex-ante uitname) vanwege de verwachte
uitstroom van 8500 cliënten uit beschermd wonen naar Wlz ggz. Voor de nacalculatie (ex-
post) geldt dat de berekening van de uitname zo dicht mogelijk ligt bij de daadwerkelijk
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wegvallende regionale gemeentelijke kosten.
Eerder was afgesproken om in de meicirculaire gemeentefonds 2021 voor het eerst te
nacalculeren (ex-post). Vanwege de vertraging van de implementatie wordt de nacalculatie
nu verrekend in de septembercirculaire gemeentefonds 2021. Het verschil tussen de ex-
ante en ex-post uitname wordt verrekend per 1 januari 2021, dus met terugwerkende
kracht. CBS gaat de nacalculatie uitvoeren. Centrumgemeenten worden gevraagd vóór 29
januari 2021 de kostengegevens van 2019 voor de cliënten Wmo beschermd wonen aan te
leveren bij het CBS.
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