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Onderwerp Administratieve lasten Wmo en

Jeugdwet

Contact dhr. drs. H. (Han) Huizinga
Telefoon 06 – 13 19 71 86
E-mail hhuizinga@vgn.nl

Geachte Leden van de vaste commissie,

Op woensdag 1 februari 2017 debatteert u met de staatssecretaris over de
decentralisatie Wmo, wijkverpleging en palliatieve zorg. Als zorgaanbieders in de Wmo
willen we graag gezamenlijk uw aandacht vragen voor een groot probleem bij de
uitvoering van de Wmo: de administratieve lasten die daarbij optreden.

We begrijpen dat er door de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo, ruimte is
ontstaan voor lokale verschillen in de uitvoering van deze wet. Het is goed dat
gemeenten bezien wat er op lokaal niveau nodig en wenselijk is waar het gaat om zorg
en ondersteuning van kwetsbare burgers.

We hebben als zorgaanbieders echter veel moeite met de, volgens ons, vermijdbare
administratieve lasten die nu optreden bij de uitvoering van deze wet. De middelen en de
menskracht die we hierin moeten investeren kunnen niet worden ingezet voor het
verlenen van zorg en ondersteuning. Het thema is niet nieuw voor uw Kamer, u heeft er
eerder met staatssecretaris Van Rijn over gesproken. Hij heeft ook actie ondernomen,
onder meer door een substantiële subsidie te verlenen aan het programma Informa-
tievoorziening Sociaal Domein (ISD). In dit programma zijn standaarden opgesteld voor
gegevensuitwisseling (iWmo en iJgw), zijn afspraken gemaakt over controleprotocollen
en is een drietal uitvoeringsvarianten beschikbaar gekomen.

De aanpak van ISD richt zich er niet op om de ruimte voor het maken van afspraken
over de inhoud van de zorg en ondersteuning in te perken, maar uitsluitend om de
afhandeling van deze afspraken te stroomlijnen en uniformeren. Zorgaanbieders en VNG
werken samen in dit programma. Inmiddels zijn voor het derde jaar productieafspraken
gemaakt voor de Wmo (2015, 2016 en 2017) en we zien dat de implementatie van de
standaarden bij gemeenten traag verloopt. Volgens informatie van onze leden zijn er nog
honderden gemeenten waar de standaarden niet, of slechts gedeeltelijk worden
toegepast of waarbij bovenop de standaarden veel extra eisen worden gesteld. Het
programma ISD kiest voor een aanpak gericht op het verleiden van partijen, maar we
zijn bang dat dit veel te vrijblijvend is en dat we deze problemen nog jarenlang zullen
houden.
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Ons voorstel is dan ook dat de staatssecretaris zijn bevoegdheden gebruikt om gebruik
van de standaarden verplicht te stellen in de Wmo (en ook in de Jeugdwet). Dit zou
bijvoorbeeld kunnen per januari 2018. Op deze wijze ontstaat er een ‘stip op de horizon’,
een helder perspectief waar partijen naartoe kunnen werken. Daarbij hebben ook wij als
zorgaanbieders een verantwoordelijkheid om de implementatie van de standaarden aan
onze kant goed te laten verlopen. De precieze wijze waarop de standaarden verplicht
worden gesteld is iets wat uitwerking verdient, maar daar maken we graag nader
afspraken over met de staatssecretaris de komende periode, liefst als onderdeel van een
bredere agenda op het gebied van de aanpak van administratieve lasten in het Sociaal
Domein.

In antwoorden op Kamervragen van 5 december 2016 merkt de staatsecretaris over dit
onderwerp het volgende op:

Ik heb de partijen dan ook opgeroepen om de uitvoeringsvarianten, de standaard-
artikelen en de i-jeugd en i-wmo standaarden te gebruiken in de inkoop. Parallel hieraan
wordt bezien of voor de Wmo 2015 en/of de Jeugdwet nadere wet- en regelgeving nodig
is om de administratieve lasten verder terug te dringen in het geval dat gemeenten en
aanbieders hun verantwoordelijkheid onvoldoende nemen.

Met vriendelijke groet,

Namens de gezamenlijke branche organisaties van Actiz, BTN, FO, GGZ NL, JN, RIBW
Alliantie, VGN

F. (Frank) Bluiminck
Directeur

Ons verzoek aan u:
Wilt u de staatssecretaris op zijn systeemverantwoordelijkheid aanspreken en hem
verzoeken snel met de genoemde regelgeving te komen zodat de administratieve
belasting in het Wmo domein kan verminderen?


