
Motie: Extramuraliseren en ambulantiseren op basis van feiten 
 
 
Aan:  
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in vergadering 
bijeen op 5 juni 2019. 
 
 
Constaterende dat: 

 Het kabinet de noodzaak van een structurele financiële bijdrage aan de gemeenten erkent en 
daarvoor een oplopende reeks aan structureel budget ter beschikking stelt, gebaseerd op 
een ambulantiseringsdoelstelling binnen de ZVW van 10% voor de periode 2019-2022; 

 Ten aanzien van het onderdeel wachtlijstproblematiek Beschermd Wonen een 
procesafspraak is gemaakt om deze eerst gezamenlijk in kaart te brengen, alvorens een 
vertaling naar passende financiële randvoorwaarden te maken. 
 

Overwegende dat: 

 Het realisme van de ambulantiseringsdoelstelling van 10% in de praktijk moet blijken, omdat 
we de GGZ-populatie feitelijk nog niet goed in kaart hebben (bv. geen zicht op realisatie van 
de 30% ambulantiseringsdoelstelling uit het eerste Hoofdlijnenakkoord GGZ, instroom vanuit 
het forensische domein en cliënten die op basis van ‘voortgezet verblijf’ tijdelijk in de Wlz zijn 
opgenomen) en omdat de zorg die deze mensen nodig hebben over stelsels heen gaat;  

 In het hoofdlijnenakkoord GGZ afspraken worden gemaakt over het verbeteren van de 
grensoverschrijdende samenwerking tussen het (medische) zorgdomein en het sociaal 
domein en dat deze afspraken als nadere invulling van de overeengekomen 
samenwerkingsagenda tussen VNG en ZN gelden;  

 Er een nadrukkelijke samenhang is tussen de wachtlijstenproblematiek Bescherm Wonen en 
de opdracht van het Expertiseteam MO/BW, dat zich richt op een zachte landing vanuit 
zorgvuldigheid en zorgcontinuïteit bij de herverdeling en doordecentralisatie van het budget 
voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Begeleiding;  

 Er tevens een nadrukkelijke samenhang is tussen het macrobudget en de mogelijkheden om 
tot een zachte landing / adequaat ingroeipad te komen van het verdeelmodel MO/BW/BG; 

 Gemeenten, zorgkantoren en verzekeraars een gezamenlijke opdracht hebben om GGZ in de 
wijk op te bouwen voor de adequate begeleiding en behandeling van ambulante cliënten 
(preventie, zorgcontinuïteit en het voorkomen van terugval).  

 
Draagt het VNG-bestuur op: 

 Het onderzoek naar de wachtlijstproblematiek beschermd wonen met spoed uit te voeren, 
zodat de financiële consequenties worden meegenomen in het macrobudget MO/BW/BG en 
het vraagstuk rond de financiële doordecentralisatie MO/BW; 

 Er een noodzakelijke, scherpe analyse komt van de financiële gevolgen voor gemeenten van 
de extramuralisering GGZ vanuit diverse wettelijke domeinen, inclusief de verschuivende 
aantallen GGZ-cliënten en de verzwaring van problematiek, waarbij de verlaagde doelstelling 
van 10% extramuralisering vanuit de Zvw in de periode 2019-2022 nadrukkelijk wordt 
gevolgd; 

 De met de ambulantisering noodzakelijke opbouw van de ambulante infrastructuur vanuit 
zowel gemeenten als zorgverzekeraars periodiek wordt gemonitord. 


