
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

7 december 2007 bij ons college ingekomen vragen van de heer P.G.M. Elbers, 

mevrouw M. Lodeweegs en de heer U.J. Buys en het door het college gegeven 

antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

Van Pieter Elbers SP, mede namens de raadsleden Cees Jan Pen CDA en Marijke 

Lodeweegs P.v.d.A, Udo Buys VVD  

 Aan het College van B.en W  

  

Onderwerp: beschuldiging van oneigenlijke indicatie in AWBZ 

 

Geacht college 

Wij lezen in het Haarlemsdagblad  

“Het Leger des Heils heeft bewoners van zijn sociale pension De Hoeksteen aan de 

Zijlsingel zonder uitdrukkelijke instemming van een aantal betrokkenen begin dit 

jaar in de AWBZ laten indiceren. Cliënten waren van de ene op de andere dag geen 

pensionbewoners meer, maar patiënten met psychische aandoeningen en 

verslaafden die specialistische hulp nodig zouden hebben. Dat stellen de betrokken 

bewoners en de Cliëntenraad van het Leger des Heils. De indicering is gedaan om 

de financiële nood van het Leger op te lossen.”  

In de daarop volgende publieke discussie, met inmiddels 175 bijdragen, wordt in  

een flink aantal reacties, voorbarig ervan uitgegaan dat de vermeende beschuldiging 

een feit is en sommigen roepen zelfs, met naam en toenaam, op tot aanklacht bij 

justitie en het voor de rechter brengen van het leger des heils vanwege fraude met 

gemeenschapsgeld. 

   

Wij willen aan het college vragen om, na onderzoek, duidelijkheid te verschaffen, 

over de vermeende beschuldigingen 

Op grond van bovenstaande informatie stellen wij u de volgende vragen ex artikel 

38 Reglement van Orde van de gemeenteraad 

1. Is het juist dat de gemeente Haarlem van af 2002 voor een belangrijk deel 

het verblijf en de verzorging financierde van thuisloze bewoners van de 

Hoeksteen, waarvan een groot deel bewoners met bijstandsuitkering? 

2. Heeft het college eind 2005 het initiatief genomen samen met het Leger des 

Heils om de erkenning bij her zorgkantoor te verkrijgen van de Hoeksteen 

als RIBW instelling. 
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3. Wat waren de precieze redenen hiervoor ? 

4. Wanneer kwam instemming van het zorgkantoor Achmea en het ministerie 

van VWS, voor de erkenning van de hoeksteen als RIBW instelling, wat 

waren de motieven van de erkenning, en wanneer ging de erkenning in? 

5. Heeft de RIBW instelling de thuisloze bewoners zonder uitdrukkelijke 

instemming van een aantal betrokkenen in de AWBZ laten indiceren met 

terugwerkende kracht? . 

6.  Heeft  het CIZ die indicaties woonzorg van bewoners toegekend zonder de 

bewoners daarvan in kennis te stellen?  

7. Op welke gronden kan een thuisloze bewoner de indicatie AWBZ krijgen, 

en waarin verschilt die indicatie van de  thuisloze pensionbewoner? 

8.  Met terugwerkende kracht worden de bewoners met AWBZ indicatie 

geconfronteerd met nota’s met voor de wettelijk verplichte eigen 

bijdragen*. Het leger des Heils heeft een compensatieregeling voorgesteld. 

Maar wie betalen de nota’s voor de eigen bijdragen voor de mensen in de 

bijstand en voor mensen met een vergelijkbaar inkomen?   

9. Wilt u met de leiding van de Hoeksteen en de Cliëntenraad de gesignaleerde 

knelpunten bij thuisloze bewoners ten aanzien van indicatiestelling, regeling 

betaling eigen bijdragen, en begeleiding op maat, in alle redelijkheid 

oplossen?  

10. Wilt u de commissie samenleving op korte termijn rapporteren over uw 

bevindingen ter zake. 

 

* Eigen bijdragen bij AWBZ instelling  

Er zijn twee verschillende bijdragen: 

• De lage bijdrage (maximaal e 715,- per maand) 

• De hoge bijdrage (maximaal 1.773,40 per maand) 

De hoogte van beide bijdragen is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. 

 

Berekening van de lage bijdrage 

De lage bijdrage bedraagt op jaarbasis 12,5 % van uw verzamelinkomen. 

U betaalt echter nooit minder dan 136,20 en nooit meer dan 715,- 

 

Compensatie  

Volgens staatssecretaris Bussemaker zijn er maar weinig mensen die 

er heel veel op achteruit gaan. Gemiddeld gaat het om € 60 in de 

maand. Mochten er mensen zijn die met hun inkomen beneden de 

norm voor het zak- en kleedgeld terecht komen, dan kunnen die bij 

het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) 

aankloppen voor compensatie 

 

Zak en kleedgeld 

U bent niet uw hele inkomen kwijt aan de hoge bijdrage. Bij de berekening wordt er 

namelijk rekening mee gehouden dat u een zakgeld moet overhouden. 

Het minimum zakgeld bedraagt voor ongehuwden ca. e 270,- per maand en voor 

gehuwden ca. e 420,- per maand. Deze bedragen zijn inclusief 1/12 deel van het 

vakantiegeld.  

 

bron : brochure AWBZ  van zorgverzekeraar Achmea voor 2007 
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Aan de heer P.G.M. Elbers 

lid van de gemeenteraad 

Beveland 69 

2036 GP  Haarlem 

 

Aan mevrouw M. Lodeweegs 

lid van de gemeenteraad 

Bakenessergracht 89c 

2011 JV  Haarlem 

 

Aan de heer U.J. Buys 

Lid van de gemeenteraad 

Verspronckweg 13 

2023 BA  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 7 december 2007 

beschuldiging van oneigenlijke 

Indicatie in AWBZ 

 

Geachte heren Elbers en Buys en mevrouw Lodeweegs, 

 

Krachtens artikel 38 reglement van orde van de gemeenteraad Haarlem heeft u 

vragen gesteld over de indicatiestellingen van bewoners van het toenmalige sociaal 

pension van het Leger des Heils, nu RIBW-voorziening de Hoeksteen. Naar 

aanleiding hiervan hebben wij informatie ingewonnen bij het Leger des Heils. Met 

deze brief geven wij antwoord op uw vragen.  

 

Vraag 1 

Is het juist dat de gemeente Haarlem van af 2002 voor een belangrijk deel het 

verblijf en de verzorging financierde van thuisloze bewoners van de Hoeksteen, 

waarvan een groot deel bewoners met bijstandsuitkering? 

 

Antwoord 

Dat klopt. Bij de start van het sociaal pension namen het zorgkantoor, de gemeente 

en het Leger des Heils ieder 1/3 deel van de financiering op zich voor een periode 

van drie jaar.  

 

De bewoners hebben verschillende inkomstenbronnen: circa 40% heeft een 

bijstandsuitkering, circa 40% heeft een uitkering van het UWV en circa 20%  heeft 

inkomen uit reguliere arbeid.  

 

Vraag 2 en 3 

Heeft het college eind 2005 het initiatief genomen samen met het Leger des Heils 

om de erkenning bij het zorgkantoor te verkrijgen van de Hoeksteen als RIBW 

instelling? Wat waren de precieze redenen hiervoor?  
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Antwoord 

Door de modernisering van de AWBZ viel de grondslag weg voor de financiële 

bijdrage van het zorgkantoor aan het pension. Wij werden dus geconfronteerd met 

een tekort op de begroting van het pension. Hoewel de gemeente en het Leger des 

Heils het tekort niet zelf  konden oplossen, was het college in 2005 van mening dat 

het pension behouden moest blijven.  

 

In 2006 hebben wij in onze rol als centrumgemeente overleg gevoerd met de 

gemeenten Zuid Kennemerland. Resultaat hiervan is geweest dat wij de financiering 

van het pension nog grotendeels op ons hebben genomen en wel tot 31 juli 2007. In 

onze subsidiebeschikking aan het Leger des Heils hebben wij echter wel vermeld 

dat er na 31 juli een andere oplossing moest worden gevonden.  

 

Een oplossing betrof het ombuigen van het sociaal pension naar een RIBW-

voorziening. Behalve financiële overwegingen, bleek ook de groeiende zorgvraag 

van de doelgroep een argument om deze ombuiging te realiseren. 

Het vorige college heeft deze mogelijkheid destijds met het zorgkantoor besproken. 

Omdat het college destijds de regierol over de maatschappelijke opvang had 

neergelegd bij de HDK, is dit proces door de HDK begeleid. 

Uiteindelijk heeft het Leger des Heils eind 2006 een aanvraag bij het Ministerie van 

VWS gedaan. 

 

Vraag 4 

Wanneer kwam instemming van het zorgkantoor Achmea en het ministerie van 

VWS, voor de erkenning van de Hoeksteen als RIBW instelling, wat waren de 

motieven van de erkenning, en wanneer ging de erkenning in? 

 

Antwoord 

Op 15 december 2006 heeft de zorginkoper schriftelijk aan het Leger des Heils 

laten weten de aanvraag te ondersteunen. Het Leger des Heils heeft vervolgens 

schriftelijk een uitbreiding aangevraagd van het aantal RIBW plaatsen naar totaal 

34 plaatsen. Het Ministerie van VWS heeft de aanvraag op 29 mei 2007 toegekend, 

met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007.  

 

Vraag 5 en 6 

Heeft de RIBW instelling de thuisloze bewoners zonder uitdrukkelijke instemming 

van een aantal betrokkenen in de AWBZ laten indiceren met terugwerkende kracht?  

Heeft het CIZ die indicaties woonzorg van bewoners toegekend zonder de bewoners 

daarvan in kennis te stellen. 

 

Antwoord 

Het Leger des Heils heeft de gebruikelijke procedures gevolgd. Dat wil zeggen dat 

alle bewoners de aanvraag hebben getekend alvorens de aanvraag door het CIZ in 

behandeling is genomen. De bewoners hebben dus uitdrukkelijk toestemming 

gegeven voor de het aanvragen van de indicatie.  

 

In augustus 2006 heeft het Leger des Heils het CIZ verzocht de bewoners de 

indiceren. Het CIZ wilde verschillende bewoners spreken. In september 2006 liet 
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het CIZ echter weten dat dit niet nodig was, men beschikte over voldoende 

informatie over de bewoners om tot een indicatie te komen. De indicaties die het 

CIZ vervolgens heeft afgegeven zijn langer dan 3 maanden, sommigen voor jaren.  

 

Slechts één bewoner heeft de indicatieaanvraag niet getekend. Helaas is deze 

ongetekende aanvraag per abuis wel door het Leger des Heils gezonden aan het 

CIZ. Deze verstrekte indicatie is inmiddels ongedaan gemaakt.  

 

In januari 2007 meldde een aantal bewoners aan het Leger des Heils dat zij de  

feitelijke indicatiestelling niet hadden ontvangen van het CIZ. Het kan zijn dat het 

CIZ heeft verzuimd de bewoners conform gebruikelijke procedures te informeren 

over de toegekende indicatie. Het is ook niet uit te sluiten dat de bewoners zich niet 

meer kunnen herinneren de indicatie te hebben ontvangen.  

Het Leger des Heils heeft de bewoners wel in de gelegenheid gesteld om de 

informatie in te zien die het Leger des Heils zelf had ontvangen van het CIZ. 

 

Vraag 7 

Op welke gronden kan een thuisloze bewoner de indicatie AWBZ krijgen, en waarin 

verschilt die indicatie van de thuisloze pensionbewoner? 

 

Antwoord 

De indicatie voor de AWBZ is op psychiatrische grondslag. Pensionbewoners 

kwamen voorheen voor opname in aanmerking als zij dakloos waren, veelal als 

gevolg van problemen met betrekking tot financiën, verslaving, relationele 

problematiek etc. 

 

Vraag 8 

Met terugwerkende kracht worden de bewoners met AWBZ indicatie geconfronteerd 

met nota’s met voor de wettelijk verplichte eigen bijdragen. Het Leger des Heils 

heeft een compensatieregeling voorgesteld. Maar wie betalen de nota’s voor de 

eigen bijdragen voor de mensen in de bijstand en voor mensen met een 

vergelijkbaar inkomen? 

 

Antwoord 

De norm voor de berekening van de eigen bijdrage is landelijk vastgesteld en wordt 

sinds 2007 uitgevoerd door het CAK. De bewoners zijn door het Leger des Heils 

van tevoren ingelicht over de betaling van een eigen bijdrage. Ook hebben zij de 

cliëntfolder van het CAK ontvangen. 

 

Bewoners met een bijstanduitkering ontvangen zak- en kleedgeld waardoor ze geen 

eigen bijdrage hoeven te betalen aan het CAK. Omdat het CAK de eigen bijdrage 

echter berekent op basis van gegevens van twee jaar terug, krijgen sommigen nog 

wel een aanslag van het CAK.  Dit kan worden stopgezet als het aantoonbaar is dat 

mensen vallen in de zak- en kleedgeld regeling, het leger des Heils draagt hiervoor 

zorg. 

Voor bewoners met een uitkering van het UWV of inkomen uit arbeid, heeft het 

Leger des Heils, met instemming van haar cliëntenraad, een compensatieregeling 

vastgesteld. 
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Daarnaast heeft het Leger des Heils een consulent ingehuurd die met alle bewoners 

een gesprek heeft gevoerd over hun individuele financiële situatie. Het Leger des 

Heils stelt op basis hiervan in overleg met haar cliëntenraad een actieplan op. 

 

Vraag 9 en 10 

Wilt u met de leiding van de Hoeksteen en de Cliëntenraad de gesignaleerde 

knelpunten bij thuisloze bewoners ten aanzien van indicatiestelling, regeling 

betaling eigen bijdragen, en begeleiding op maat, in alle redelijkheid oplossen? 

Wilt u de commissie samenleving op korte termijn rapporteren over uw bevindingen 

ter zake? 

 

Antwoord 

Wij hebben overleg gevoerd met het Leger des Heils. Uit bovenstaande blijkt dat 

het Leger des Heils adequate maatregelen neemt om de ontstane situatie op te 

lossen voor alle bewoners. Het leger des Heils doet dit in goed overleg met haar 

cliëntenraad en zoekt naar oplossingen op individueel niveau.  

 

Dat neemt niet weg dat de financiële basis van het sociaal pension de Hoeksteen 

grotendeels steunt op de AWBZ-financiering. Gelet op de achtergrond van de 

doelgroep van het pension zijn wij van mening dat het hier een adequate 

financiering betreft.   

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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