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Geachte portefeuillehouders,
Al snel na de invoering van de Wmo 2015 is duidelijk geworden dat een deel van de LVB doelgroep
tussen de Wmo en de WLZ valt. Deze doelgroep bestaat uit meerderjarigen met een (vermoeden van
een) licht verstandelijke beperking, dat wil zeggen een IQ tussen de 50 en 85 met een beperkt sociaal
aanpassingsvermogen en bijkomkende problematiek. De doelgroep heeft behoefte aan een
beschermende woonomgeving om verslechtering van de situatie te voorkomen en/of verbetering te
bereiken. Ambulante begeleiding en dagbesteding zijn hiervoor onvoldoende. De LVB’er heeft een
woonomgeving nodig waar toezicht en begeleiding aanwezig of in de nabijheid is. Deze beschermde
woonomgeving is tijdelijk nodig (of er kan op het moment van indiceren nog niet worden vastgesteld of
de behoefte aan toezicht blijvend is).
Deze LVB’ers hebben dus verblijf nodig, maar een groot deel van de doelgroep wordt te licht bevonden
voor de WLZ. Daarnaast sluit het huidige aanbod Beschermd Wonen ook niet aan bij de zorgvraag van
deze doelgroep. Ondertussen is landelijk deze discussie op gang gekomen. De conclusie is dat er voor
deze groep in gemeenten apart zorg moet worden ingekocht, omdat het huidige aanbod niet voldoet.
A. Onderzoek bureau HHM
Met het oog op de zorginkoop voor deze doelgroep in het najaar van 2016, is bureau HHM de afgelopen
vier maanden bezig geweest met een onderzoek naar de omvang van de LVB doelgroep in tien
centrumgemeenten, waaronder in de regio Holland Rijnland1 (verder: Amsterdam, Dordrecht, Enschede,
Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht & Venlo). Het definitieve rapport verwachten we
eind juni.
Het bureau heeft de totale LVB groep verdeeld in vier cliëntgroepen, te weten:
● (jong)volwassenen met verstandelijke beperking met ernstig probleemgedrag;
● jongvolwassenen met licht verstandelijke beperking;
● ouders met licht verstandelijke beperking; en
● volwassenen met licht verstandelijke beperking.
1

De gemeenten Katwijk en Kaag & Braassem hebben niet aan het onderzoek deelgenomen.
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De regio Holland Rijnland heeft tijdens de peilperiode (1 maart tot 31 mei 2016) 34 LVB cliënten
aangemeld. Dat zijn gemiddeld 11 cliënten per maand. Holland Rijnland scoort hiermee gemiddeld in
vergelijk met de andere 9 deelnemende centrumgemeenten. Verder is gebleken dat in Holland Rijnland
de subgroep (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking met ernstig probleemgedrag, het
grootst is ten opzichte van de andere drie categorieën (namelijk 44%).
B. Voorzichtige conclusies
Het tarief voor het nieuwe product is nog lastig vast te stellen, maar de verwachting is dat deze
ongeveer gelijk zal zijn aan wat het tarief nu is voor GGZ‐C ZZP3 (145,36 Euro per dag inclusief
dagbesteding). De duur van de zorg voor deze groep is gemiddeld drie jaar. Daarna is het de bedoeling
dat de LVB’er zelfstandig gaat wonen. Het traject moet dus gericht zijn om de stap naar zelfstandigheid
binnen een bepaalde periode te kunnen nemen.
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.
Ons voorstel nu is om het voor het jaar 2017 via de centrumgemeente te organiseren.
C. 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). Afhankelijk van de wijze van
financiering worden er eind 2016 afspraken gemaakt over de financiële verantwoordelijkheden voor
deze opgave, vergelijkbaar met Beschermd wonen.
D. Toevoegen van volume en apart registreren
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 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.
E. 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 deze doelgroep. Het is belangrijk om op korte termijn voorbereidingen
te treffen om per 2017 de zorg beschikbaar te kunnen hebben.
2) verzoek aan het PHO is om 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.
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Met vriendelijke groet,

Beau Louise Binkhorst/Marieke Ouwerkerk
Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

