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ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief openstelling Wlz voor GGZ 

Geachte raadsleden, 

Hierbij informeren wij u over het volgende. 

Openstelling Wlz voor GGZ 
Vanaf 1 januari 2021 kunnen mensen die hun leven lang intensieve geestelijke 
gezondheidszorg nodig hebben toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarvoor 
waren deze mensen dikwijls aangewezen op hulp van gemeenten in de vorm van 
beschermd wonen of Wmo-ondersteuning aan huis. 

In de regio Zeeland hebben van de 720 cliënten beschermd wonen ca de helft een Wlz 
indicatie aangevraagd. Op basis van de huidige informatie hebben 300 cliënten 
daadwerkelijk een Wlz indicatie ontvangen. Het proces van zorgtoewijzing volgt daarna. Van 
de ca 300 cliënten die op dit moment een Wlz indicatie hebben ontvangen heeft er bij de 
helft ook al daadwerkelijk een zorgtoewijzing plaatsgevonden. Op het moment van 
zorgtoewijzing gaat de cliënt formeel over van de Wmo naar de Wlz. Let op: de aantallen die 
hierboven genoemd staan zijn afgerond. 

NB Het proces van indicatiestelling en zorgtoewijzing is nog niet volledig afgerond. In dit 
proces is vertraging opgelopen vanwege een onverwacht hoog aantal Wlz-aanvragen. Tot 
het moment van overgang naar de Wlz blijven gemeenten verantwoordelijk voor deze groep 
cliënten. Om te voorkomen dat er cliënten tussen wal en schip vallen heeft gemeente 
Vlissingen als centrumgemeente vooralsnog de beschikkingen van de cliënten verlengd tot 1 
mei 2021 en met instemming van de artikel 12 inspecteur BZK en toezichthouder provincie 
voor de inkoop van deze zorg een extra budget beschikbaar gesteld van 5.3 mln. Inmiddels 
is bekend dat de vertraging kan oplopen tot 1 oktober 2021. Om te voorkomen dat cliënten 
tussen wal en schip vallen zal centrumgemeente Vlissingen onder voorbehoud van 
instemming van de artikel 12 inspecteur BZK en toezichthouder provincie opnieuw de nodige 
acties in gang zetten. Doordat de uitname WLZ nog niet volledig heeft plaats gevonden (zie 
hieronder), kunnen de kosten van de overgangscliënten Wlz uit de integratie uitkering 
beschermd wonen 2021 worden voorgeschoten. 
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Uitname Wlz 
Als gevolg van de openstelling van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis vindt 
een overheveling plaats van het macro budget Beschermd Wonen naar de Wlz. Hiervoor is 
reeds een voorlopige uitname geweest op het macrobudget Beschermd wonen van € 495 
mln. Gemeenten zijn naar rato van hun aandeel in het historisch budget gekort in de 
integratie uitkering beschermd wonen. Voor centrumgemeente Vlissingen betrof dit 11,4 mln. 

De definitieve uitname wordt gebaseerd op de Wlz-indicaties die in 2020 zijn aangevraagd 
en voor 1 april 2021 zijn afgegeven door het CIZ. De uitkomst wordt na verwachting 
opgenomen in de septembercirculaire 2021. 

NB De oplopende vertraging tot 1 oktober 2021 heeft geen invloed op de peildatum van 1 
april 2021 die wordt aangehouden voor de berekening van de uitname Wlz. Dit levert voor 
gemeenten een aantal voordelen op: 

 De structurele uitname Wlz voor gemeenten zal lager zijn. Gesproken wordt over ca 
60 tot 65 mln op macroniveau 

 De uitname Wlz 2021 valt op macroniveau 45-50 mln lager uit 
 Sneller een concreet zicht op de herverdeeleffecten BW na uitname Wlz 
 Sneller duidelijkheid over het budget dat beschikbaar is voor de inkoop van 

beschermd wonen voor 2022 

Compensatie vanuit VWS 
Landelijk is afgesproken dat VWS centrumgemeenten compenseert in de extra kosten die zij 
moeten maken als gevolg van de vertragingen aan de zijde van het CIZ en Zorgkantoor. Om 
welk bedrag het exact gaat is op dit moment niet bekend. Centrumgemeente Vlissingen zal 
een ‘schaduwadministratie’ bijhouden van de daadwerkelijke (extra) zorgkosten om een 
vergelijking te kunnen maken zodra het definitieve compensatiebedrag bekend is. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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