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2019

2020

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang (BW/MO)

Evaluatie verdeelmodellen sociaal domein (EVSD)

Openstelling Wlz voor GGZ (Wlz)

Ontwikkelingen in de GGZ (Zvw)

2021

2022

Inhoudelijke en financiële randvoorwaarden
doordecentralisatie BW/MO
Financiële randvoorwaarden

Inhoudelijke randvoorwaarden:

•

•

•
•
•
•
•

Duidelijkheid over regionale vertaling uitname
gemeentefonds door openstelling Wlz
Samenhang nodig met traject Evaluatie
verdeelmodellen sociaal domein (Evsd)
Onderzoek in- en uitstroom beschermd wonen en
maatschappelijke opvang
Bekostiging landelijke instellingen met
specialistische functie
Afspraken ingroeipad naar objectief verdeelmodel
Tijdige informatie over consequenties van de
nieuwe verdeling voor gemeenten

•
•

•
•
•

Bindende regionale afspraken nodig
Versterken gemeentelijke regie om voldoende en
passende woonruimte te realiseren
Afspraken met VWS en zorgverzekeraars over
voldoende ambulant zorgaanbod vanuit de Zvw
Betere samenwerking tussen gemeenten en GGZaanbieders
Adequate afspraken over landelijke toegankelijkheid,
ook binnen de regio
Positieve beeldvorming gewenst over mensen die
beroep moeten doen op BW en MO

Opdracht VNG-Commissie ZJO 14/2/19: werk ten aanzien van het tempo van
doordecentralisatie/uitvoering en de financiële en inhoudelijke randvoorwaarden
die daarbij zijn gesteld een alternatief uit.

Samenstelling Expertiseteam
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Marco Florijn, voorzitter
Maarten Allers, hoogleraar RUG
Philippe DeLespaul, hoogleraar Universiteit Maastricht
Marcel Boogers, Universiteit Twente
Martijn Koole, Lister
Corine Dijkstra, wethouder Gouda
Bert Frings, wethouder Nijmegen
Andrew Harijgens, wethouder Bergen op Zoom
Ingeborg ter Laak, wethouder Zoetermeer
Daan Russchen, wethouder Buren
Nathan Stukker, wethouder Apeldoorn
Toke Tom,directeur SD in Utrecht
Patrick Tazelaar, secretaris
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• Commissie ZJO: start werving Expertise Team
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• Start Expertise Team: na de meivakantie
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• Ambtelijke werkgroep GGz: werksessie
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• eerste opzet gereed voor verzending werkgroep
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• Ambtelijke werkgroep GGz nr. 2: aanscherpen stuk
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• Expertise Team bijeenkomst 2: reflectie op versie 1
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• Oploop met stakeholders
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• In gesprek met de leden van de VNG
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• Ambtelijke werkgroep GGz nr. 4
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• Slotbijeenkomst Expertise-Team
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• Stuk gereed voor verzending naar Commissie Zjo
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• Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs
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• Bestuurlijk overleg met het Rijk

