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Geacht college,
Sinds 2009 gelden als gevolg van de pakketmaatregel strengere indicatiecriteria om in aanmerking te
komen voor de functie Begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Tevens wordt
per 1 januari 2010 een eigen bijdrage van maximaal € 17,60 per 4 weken voor minima (verzamelinkomen tot
€ 22.222,00) gevraagd aan cliënten die wel recht hebben op AWBZ-Begeleiding. Voor andere AWBZfuncties wordt al een eigen bijdrage gevraagd.
Wij vragen uw college en uw gemeenteraad om deze minima de mogelijkheid te bieden om bijzondere
bijstand te ontvangen ter compensatie van deze eigen bijdrage. Hoewel er geen wettelijke verplichting is tot
compensatie, vragen wij dit vanuit de volgende overwegingen:
1.

Op basis van de gegevens van bevolkingsstudie NEMESIS-2 blijkt dat naar schatting 34% van de ggzcliënten een uitkering heeft, omdat zij (tijdelijk geen betaalde arbeid meer kunnen verrichten. Ter
vergelijking: bij de mensen zonder GGZ-zorg is het percentage mensen met een uitkering 8%.
2. Uit ervaringen in het verleden blijkt dat een deel van de groep waar het om gaat, de zorg gaat mijden
als ze een eigen bijdrage moet gaan betalen. Dit blijkt ook uit de enquête die wij hielden onder 650
ggz-cliënten die de individuele begeleiding of dagbesteding krijgen, waarvoor de bijdrage geldt.
3. Op basis van cijfers van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) verwachten wij dat bovenstaande
compensatiemogelijkheid tot een beperkte toename van de uitgaven voor minimabeleid leidt.
Het gaat om ca. 220.000 mensen tussen de 18 en 65 jaar, waaronder ca. 66.700 ggz-cliënten en in alle
gevallen om mensen die zelfstandig wonen (niet intramuraal).
Er zijn al gemeenten die deze eigen bijdrage voor begeleiding en de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp
(Wmo) en andere AWBZ-functies (Verpleging, Persoonlijke Verzorging) vergoeden. Wij vragen u om dit
beleid ook in uw gemeente over te nemen en zo bij te dragen aan de zelfredzaamheid van deze kwetsbare
groep burgers.
In enkele gemeenten wordt op dit punt samengewerkt met de ggz-instellingen in de gemeente of regio die
de begeleiding en dagbesteding aanbieden. Zij hebben werkafspraken gemaakt om het indienen van
aanvragen voor bijzondere bijstand zo goed mogelijk te stroomlijnen.
Wij zijn bereid om bovenstaand verzoek toe te lichten of eventuele vragen te beantwoorden.
Ook vernemen wij graag uw antwoord.
Met vriendelijke groet,
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Debora Korporaal
beleidsmedewerker zorg en zorgverzekering

