
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Zorginkoop LVB doelgroep najaar 2016
 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

Platformtaak volgens gemeente 

3. Regionaal belang Al snel na de invoering van de Wmo 2015 werd 
ons duidelijk dat een deel van de LVB doelgroep 
tussen de Wmo en de WLZ valt. Daarom heeft de 
regio Holland Rijnland meegedaan aan een 
landelijk onderzoek naar de omvang van deze 
doelgroep. Op basis van dit onderzoek komt 
binnenkort budget om apart zorg in te kopen in het 
najaar van 2016. Per 2017 moet de zorg werkelijk 
geleverd worden. 
 
De vraag is hoe we er in deze regio voor kunnen 
zorgen dat de ondersteuning voor deze doelgroep 
zo goed mogelijk geregeld wordt. 
 

4. Behandelschema: 
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Datum: 
Informerend 
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5. Advies PHO 1) kennis te nemen van het onderzoek door 
bureau HHM en de aankondiging van de VNG dat 
er extra budget naar de Wmo gaat voor de LVB- 
doelgroep 
2) in te stemmen met het ambtelijk advies om, 
gezien de strakke planning, in ieder geval het 
eerste jaar (tot januari 2018) te starten met de 
LVB zorg op Holland Rijnland niveau. Dat 
betekent dat Leiden als centrumgemeente 
fungeert en de uitvoering wordt toegevoegd aan 
de werkwijze van Beschermd Wonen. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

n.v.t. 



 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

Omdat de LVB-zorg per januari 2017 geleverd 
moet worden, wordt voorgesteld om de zorg voor 
in ieder geval één jaar in te kopen op Holland 
Rijnland niveau. Dit is het meest praktisch, omdat 
Leiden als centrumgemeente de zorg kan 
uitvoeren net als bij Beschermd Wonen.  
Er hoeft als het ware bij dit scenario het minst 
extra te worden ‘ingeregeld’. Na een half jaar volgt 
een evaluatie en kan er door gemeenten worden 
gekozen voor een andere manier van inkopen 
(lokaal, sub-regionaal). 
Voorgesteld wordt om de toegang te laten 
verlopen via de Beschermd Wonen consulenten. 
Zij kennen de problematiek van de LVB’ers. 
Daarnaast zijn zij al een centraal punt voor 
complexe problematiek voor de hele regio. De 
toegang is dan ook centraal belegd. 
 
Omdat de financiering vanuit het Rijk bovenop het 
huidige budget komt, zullen de Beschermd Wonen 
plekken voor GGZ cliënten niet in gevaar komen. 
Dit vraagt wel om separate registratie; dit is een 
aandachtspunt. In overleg met de betreffende 
zorgaanbieders willen we graag afspraken maken 
over onder andere de wachtlijsten en het 
vrijhouden van LVB plekken. We willen na dit Pho 
snel starten met deze overleggen waarin we deze 
beleidsmatige keuzes afstemmen. 
 

8. Inspraak Nee 
   

9. Financiële gevolgen Volgt zo snel mogelijk. De VNG komt binnenkort 
in samenwerking met VWS met een advies, onder 
andere over de verdeling van de middelen 
(waarbij de vraag speelt of de centrumgemeenten 
een toevoeging krijgen bij de middelen 
Beschermd Wonen of alle gemeenten een bedrag 
bij de Wmo begeleiding). Dit is aansluitend op het 
rapport van bureau HHM eind juni.  
 
Er is bekend gemaakt dat extra budgetten worden 
aangekondigd in de septembercirculaire.  
 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: Wmo
 

 Eerdere besluitvorming: n.v.t.
 

Met opmerkingen [MO1]: afhankelijk van de wijze 
van financiering worden er eind 2016 afspraken 
gemaakt over de financiële 
verantwoordelijkheden voor deze opgave, 
vergelijkbaar met Beschermd wonen.  



 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO  
 
 
 
 
 
 
 

Auteur: B.L. Binkhorst 
Organisatie: Gemeente Leiden  
 

 
Onderwerp: 
Zorginkoop LVB doelgroep najaar 2016 

 
Beslispunten: 

1. kennis te nemen van het onderzoek door bureau HHM en de aankondiging van 
de VNG dat er extra budget naar de Wmo gaat voor de doelgroep LVB; 

2. In te stemmen met het ambtelijk advies om, gezien de strakke planning, in ieder 
geval het eerste jaar (tot januari 2018) te starten met de LVB zorg op Holland 
Rijnland niveau. Dat betekent dat Leiden als centrumgemeente fungeert en de 
uitvoering wordt toegevoegd aan de werkwijze van Beschermd Wonen. 
 

Inleiding: 
Al snel na de invoering van de Wmo 2015 werd duidelijk dat een deel van de LVB 
doelgroep tussen de Wmo en de WLZ valt. Daarom heeft de regio Holland Rijnland 
meegedaan aan een landelijk onderzoek naar de omvang van deze doelgroep. Op basis 
van dit onderzoek komt binnenkort budget om apart zorg in te kopen in het najaar van 
2016. Per 2017 moet de zorg werkelijk geleverd worden. 
De vraag is hoe we er in deze regio voor kunnen zorgen dat de ondersteuning voor deze 
doelgroep zo goed mogelijk geregeld wordt. Er zijn twee scenario’s, te weten 1) de 
uitvoering van de LVB zorg wordt toegevoegd aan de werkwijze Beschermd Wonen 
waarbij Leiden fungeert als centrumgemeente of 2) gemeenten gaat apart inkopen 
(waarschijnlijk dan sub-regionaal). Het ambtelijk advies is om, gezien de strakke planning, 
in ieder geval het eerste jaar (tot januari 2018) te starten met de LVB zorg op Holland 
Rijnland niveau en dus te kiezen voor het eerste scenario. 
 
Beoogd effect: 
Een deel van de LVB doelgroep, waarvan gesteld werd dat zij genoeg hebben aan 
ambulante ondersteuning binnen de Wmo,  heeft behoefte aan verblijf. Een groot deel 
van hen wordt te licht bevonden voor de WLZ. Beschermd wonen was echter ook niet 
bedoeld voor deze doelgroep, want dat is specifiek voor cliënten met een GGZ 
achtergrond. Daarnaast sluit het huidige aanbod Beschermd Wonen ook niet aan bij de 
zorgvraag van deze doelgroep.  
 
Landelijk is de conclusie getrokken dat de groep tussen wal en schip valt en dat er voor 
deze groep in gemeenten apart zorg moet worden ingekocht, omdat het huidige aanbod 
niet voldoet. Het beoogde effect is dus passende zorg voor de LVB doelgroep realiseren 
per 2017. 

Vergadering: PHO Maatschappij 
Datum: 13 juli 2016  
Tijd: 9.30 tot 12.00 uur 
Locatie: Holland Rijnland, Boardroom 
Agendapunt: 04 
  



 

Argumenten:  
1a. planning 
Per januari 2017 moet door gemeenten de LVB zorg werkelijk geleverd kunnen worden. 
In het AOZW van 28 juni 2016 hebben de regiomeenten van Holland Rijnland daarom 
voorgesteld om in ieder geval het eerste jaar (tot januari 2018) te starten met de LVB zorg 
op Holland Rijnland niveau. Dat betekent dat Leiden, net als bij Beschermd Wonen, als 
centrumgemeente fungeert. Na een half jaar volgt een evaluatie en kan er door 
gemeenten eventueel worden gekozen voor een andere manier van inkopen (lokaal, sub-
regionaal. 
 
1b. toegang tot LVB zorg 
Voorgesteld wordt om de toegang te laten verlopen via de Beschermd Wonen 
consulenten. Zij kennen de problematiek van de LVB’ers . Daarnaast zijn zij al een 
centraal punt voor complexe problematiek voor de hele regio. De toegang is dan ook 
centraal belegd. 
 
1c. beleidsmatige afstemming met aanbieders 
Omdat de financiering vanuit het Rijk bovenop het huidige budget komt, zullen de 
Beschermd Wonen plekken voor GGZ cliënten niet in gevaar komen. Dit vraagt wel om 
een bepaalde manier van registreren; dit is een aandachtspunt. In overleg met de 
betreffende zorgaanbieders willen we graag afspraken maken over onder andere de 
wachtlijsten en het vrijhouden van LVB plekken. We willen na dit Pho snel starten met 
deze overleggen waarin we deze beleidsmatige keuzes afstemmen. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
In 2017 moet de zorg voor de LVB doelgroep werkelijk geleverd kunnen worden. Dit 
houdt in dat er tijdig gestart moet worden met de inkoop zodat wij als gemeenten kunnen 
garanderen dat deze zorg georganiseerd is.  
 
Het streven is dat de LVB plekken bovenop de GGZ plekken worden ingekocht, zodat er 
geen verdrukking plaatsvindt bij de instellingen. Daarnaast streven we naar LVB plekken 
bij aanbieders die goed zijn ingericht op de zorg aan deze doelgroep.  
 
Financiën:  
Op dit moment is landelijk nog geen besluit genomen over de herverdeling van middelen 
en de centrumgemeentefunctie. Er is wel aangekondigd dat er middelen vanaf 2017 
worden toegevoegd aan de Wmo in de septembercirculaire. De VNG komt binnenkort 
hierover in samenwerking met VWS met een advies (waarbij de vraag speelt of de 
centrumgemeenten een toevoeging krijgen bij de middelen Beschermd Wonen of alle 
gemeenten een bedrag bij de Wmo begeleiding). 
 
Communicatie: 
 geen inspraak 
 
Bijlagen: 
Memo PHO, inkoop zorg LVB doelgroep 


