
Veranderingen in de AWBZ en de Wmo 

De centrale overheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ en de gemeente voor 

de Wmo. 

Wmo is een wet die het mogelijk maakt voor mensen om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn en 

mee te doen aan de maatschappij. 

 

Ontwikkelingen 

2013:  - hogere eigen bijdrage (wmo en AWBZ) voor mensen met een vermogen (12% bij het 

inkomen opgeteld.) 

           - scheiden van wonen en zorg zzp 1 en 2  (zzp = zorgzwaartepakket) 

Mensen regelen en betalen zelf hun woonlasten. 

Bestaande cliënten behouden hun recht op zorg in een instelling. 

Meer beroep op Wmo: woningaanpassing, hulpmiddelen 

- uitleen hulpmiddelen alleen nog via zorgverzekering en gemeente. Eenvoudige loop-

hulpmiddelen (rollator, krukken) niet meer vergoed. 

- pgb is in 2012 beperkt. Nu (2013) budget beschikbaar om deze maatregelen te ver-

zachten: pgb mogelijk bij intramurale indicatie, verzorging en/of verpleging en bij 

ten minste 10 uur begeleiding. Dagdeel geldt als 1 uur. Dit geldt in 2014 ook voor 

bestaande cliënten Ook Pgb mogelijk als er geen passende zorg in natura is (aanto-

nen). Alleen pgb als indicatie 1 jaar geldig is.  

 

2014:-   scheiden wonen en zorg zzp 3 V&V 

- aanspraak op dagbesteding vervalt 

alleen voor nieuwe cliënten. Bestaande cliënten behouden vooralsnog recht. Nog in gesprek met 

gemeenten over de gevolgen. 

- recht op PV (Persoonlijke Verzorging) vervalt bij indicatie korter dan 6 maanden 

- beroep op de bestaande hulp wordt voor nieuwe cliënten beëindigd. 

Budget wordt met 75% verlaagd. Inkomensafhankelijk en maatwerkvoorziening 

- Wtcg (tegemoetkoming in de kosten van chronisch zieken) wordt afgeschaft dus hogere 

eigen bijdrage. 

- Fiscale regeling voor aftrek specifieke zorgkosten wordt afgeschaft. 

 

2015:-  scheiden wonen en zorg restant zzp 3 

- overheveling extramurale verzorging naar gemeente, knip tussen verzorging en verple-

ging.  

- overheveling extramurale verpleging naar Zvw 

- overheveling extramurale begeleiding naar gemeenten, fikse korting van 25% op het 

budget, incl. dagbesteding die in 2014 is geschrapt. 

- intramurale GGZ overgeheveld naar Zvw 

- beroep op de bestaande hulp bij huishouden voor bestaande cliënten beëindigd. 

        -   overheveling jeugdzorg naar gemeente  

         

2016:- scheiden wonen en zorg zzp 4 

 



 

Gevolgen voor de burger maar ook voor de gemeente. 

Meer taken met aanzienlijk minder budget. Hoe gaan we dit oplossen. 

Nog teveel onduidelijkheid om hier veel over te kunnen zeggen. Er zijn twee dingen wel duide-

lijk: 

1. Nog meer een beroep doen op de eigen mogelijkheden van de burger zelf, maar ook van zijn 

netwerk. Familie, vrijwilligers, welzijnsorganisaties etc. Doel:versterken van de eigen kracht. 

Het gaat er niet meer om waar mensen recht op hebben, maar wat ze echt nog nodig hebben 

Ook financieel: wie het zelf kan betalen, moet het ook zelf gaan betalen. 

Pas in laatste instantie ondersteuning, zo dicht mogelijk bij die burger georganiseerd. Mogelijk 

met individuele voorzieningen. 

2. Samenwerking op Peelniveau om een aantal zaken efficiënter en effectiever aan te kunnen 

pakken. 

 

 

 

 

 

 


