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wet- & regelgeving in 2015 – bijlage bij het jaarbeeld 2015 B&W c.s. – jaargang 11 – deel 2

De Wmo
Per 1 januari 2015:
Zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de
zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische
psychische of psychosociale problemen. Die ondersteuning moet erop
gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen
blijven.

Voor bestaande HV-cliënten gaat de maatregel een jaar later in. Via de
Wmo zal een maatwerkvoorziening worden aangeboden voor mensen die
het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen. De
gemeenten krijgen dan 60% van het huidige budget om deze
maatwerkoplossingen te bieden.
Cliëntondersteuning (bij de indicatie-aanvraag) van cliënten die nog geen
toegang hebben tot de WLZ is de verantwoordelijkheid van de gemeente!!
Het M.P.T. (modulair pakket thuis)

Verzorgen gemeenten het beschermd wonen en opvang voor mensen met
psychische of psychosociale problemen. Hetzelfde geldt voor opvang voor
mensen die als gevolg van huiselijk geweld de thuissituatie hebben verlaten.
Kunnen gemeenten ondersteuning bieden door middel van algemene
voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Er komt een recht om te kiezen
voor een persoonsgebonden budget onder strenge voorwaarden en
fraudebestendig. Hiermee kunnen mensen zelf de ondersteuning regelen
die bij de maatwerkvoorziening hoort.
Is het Gemeentefonds verhoogd met budget van de huidige AWBZ-functies
begeleiding, kortdurend verblijf en het bijbehorend vervoer, 5% van het
budget van extramurale persoonlijke verzorging, de inloopfunctie GGZ,
beschermd wonen en cliëntondersteuning.
Daarnaast is het Gemeentefonds aangevuld met budget voor onder meer
het opzetten van sociale wijkteams, de ondersteuning en waardering van
mantelzorgers en de doventolk.
Houden gemeenten budget om op maat huishoudelijke verzorging te
kunnen bieden.

Met het mpt wordt grote flexibiliteit beoogd. Met het mpt kan verzekerde
afzien van een of meer vormen van zorg die hij gezien zijn zorgprofiel nodig
heeft en eventueel een andere vorm van zorg
in grotere omvang afnemen dan gezien het zorgprofiel te verwachten valt.
Dit pakket is voor mensen die thuis blijven wonen ondanks dat verblijf-ineen-instelling geïndiceerd is. Zie ook: het MPT in het kort
Cliënten kunnen in zijn algemeenheid dus in 2015 kiezen uit verschillende
leveringsvormen.
o Zorg in natura
o Volledig pakket thuis
o Modulair pakket thuis
o PGB
Cliënten kunnen verblijf en de bijbehorende zorg afnemen bij een
aanbieder die door een zorgkantoor is gecontracteerd. Cliënten die geen
verblijf willen afnemen kunnen kiezen voor een VPT, MPT of PGB onder
voorwaarden van verantwoorde zorg en geen hogere kosten dan bij verblijf
in een instelling. Ook omzetting naar extramurale functies (MPT) is
mogelijk gemaakt.

Beleidsregels van de NZA voor 2015
Gemeenten worden helemaal verantwoordelijk voor ondersteuning en
begeleiding. Dit wordt wettelijk onderbouwd door een uitbreiding van het
compensatiebeginsel in de Wmo. Circa 75% van het budget wordt naar
gemeenten overgeheveld.
Voor extramurale dagbesteding is er afgesproken dat ook deze in 2015
volledig naar gemeenten overgaat.
Hulp bij het huishouden verandert. Nieuwe cliënten kunnen niet meer
rekenen op het bestaande aanbod, omdat de aanspraak op huishoudelijke
verzorging in de Wmo vervalt.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft eind 2014 de beleidsregels en
regelingen voor 2014 en 2015 vastgesteld en gepubliceerd.
Via de navolgende circulaire van de NZa zijn de wijzigingen te lezen.

Kabinet Rutte
In de langdurige en welzijnszorg wil Kabinet Rutte- Asscher een omslag
maken naar meer maatwerk, meer zorg in de buurt, meer samenwerking
tussen de verschillende aanbieders maar ook naar houdbaar gefinancierde
voorzieningen, zodat ook latere generaties er nog gebruik van kunnen
maken.
Lees meer: samenvatting regeerakkord over WLZ

Voor meer informatie marc@bosscher-dewitte.nl, jeroen@bosscher-dewitte.nl of bel: 035-69.54.156

