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Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

 

Vragen van de fractie van GroenLinks d.d. 11-05-2017 inzake vergoeding van 

behandeling van zwaar gehandicapte thuiswonende kinderen 

In een landelijk dagblad werd op 1 mei jl. melding gemaakt van problemen rond de 

vergoeding van de dure en specialistische behandeling en begeleiding van zwaar 

gehandicapte thuiswonende kinderen. Het Rijk vergoedt deze kosten niet langer en 

verwijst naar de gemeente. Gemeenten zijn niet altijd bereid om alle kosten op zich te 

nemen. 

1. Zijn er in Hillegom kinderen in deze groep (zwaar gehandicapte thuiswonende 

kinderen) waarvoor een beroep wordt gedaan op de gemeente voor een dergelijke 

vergoeding? 

Het CIZ, het indicatieorgaan voor Wet Langdurige Zorg (WLZ), gaat er vanuit dat de 

Jeugdwet bij jeugd tot 18 jaar voorliggend is. In de praktijk is nu waar te nemen dat er 

vrijwel geen kinderen onder de 8 jaar een CIZ-indicatie voor de WLZ krijgen. Dat 

betekent feitelijk dat bij de aanbieders van zorg voor cliënten met een Licht 

Verstandelijke Beperking (LVB)/Verstandelijk Gehandicapten (VG) de uitstroom (nu nog) 

merendeels WLZ is, maar de instroom in hoge mate Jeugdwet. Het totale aantal kinderen 

wijzigt niet zoveel, maar er treedt door Rijksbeleid een verschuiving op naar de 

Jeugdwet. Voor lichamelijk gehandicapten zijn gemeenten voor een deel van zorg  

verantwoordelijk. Het gaat dan niet om het medisch deel, maar om begeleiding in brede 

zin. Dit kan bijvoorbeeld gezinsbegeleiding zijn of praktische ondersteuning aan huis.  

 

De meest recente gegevens zijn de WLZ gegevens 2015. Deze staan beschikbaar op 

www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers zijn gebaseerd op Vektis data, dat is een 

landelijke bron. Hillegom is leeg zowel voor de categorie WLZ thuis als WLZ in een 

instelling (beide 0-18 jaar). Tympaan gebruikt deze dataset van Vektis ook voor de 

kwartaalrapportages, maar de open dataset over 2015 is nog niet beschikbaar. Er wordt 

pas geregistreerd vanaf 5 cliënten. In elk geval is af te leiden dat er max 0 tot 4 WLZ-

cliënten jeugd in Hillegom zijn (thuis en in instelling). 
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Maar daar ligt het probleem niet: de vragen gaan over kinderen die niet (meer) onder de 

WLZ vallen en voor de gemeentelijke verantwoordelijkheid komen. In Hillegom kregen 26 

cliënten op 31-3-2017 ambulante hulp, waarvan 22 in het netwerk (thuis). Er zijn dus in 

Hillegom thuiswonende cliënten met een beperking die jeugdhulp ontvangen. Er kan 

echter niet worden aangegeven of dit “zwaar gehandicapte” kinderen betrof. 

2. Zo ja, hoe gaat de gemeente hier mee om? 

De zorg wordt ingekocht door de TWO. Omdat de TWO inkoop verricht op basis van het 

regionale beleid “Hart voor de Jeugd” is de inkoop inhoudelijk: doen wat nodig is. De 

TWO stelt dus geen indicaties en geeft geen oordelen over de mate of ernst van de 

problematiek. Het regionale beleid geeft aan dat “doen wat nodig is” wordt bepaald door 

de professionals. Daar kan een spanningsveld ontstaan: het verschil tussen optimale 

zorg en noodzakelijke zorg. Ook in de regio Holland Rijnland zijn er voorbeelden van 

situaties waarin dit tot meningsverschillen heeft geleid en waarin de visie van de ouders 

verschilt van hetgeen de betrokken professionals als “noodzakelijk” beoordelen.  

 

Zo is er een voorbeeld uit Hillegom waar sprake was van verschil van mening tussen 

aanbieder en cliënt, echter betrof dit GGZ-zorg. Het is echter niet gekomen tot een 

stadium van een formele klacht. Ondanks de organisatie van de jeugdhulp op Holland 

Rijnland niveau zijn de gemeenten verantwoordelijk gebleven voor de jeugdhulp. 

Formele bezwaren komen daardoor altijd bij de gemeente terecht. De gemeente is 

echter niet bekend met andere dan bovengenoemde meningsverschil. Uiteraard zullen er 

wel verschillen van mening zijn, maar die worden dan al op het niveau van bijv. JGT of 

aanbieder al opgelost.   

 

Ook kan het in de praktijk voorkomen dat het budget is uitgeput en dat wachtlijsten 

ontstaan. Momenteel loopt de discussie over aanvullende middelen waarbij de inhoud, 

omvang en aard door toeleider en aanbieder wordt bepaald. Wellicht ten overvloede 

moet opgemerkt worden dat cliënten met een ernstige, urgente hulpvraag op 

casusniveau altijd geholpen worden. 

3. Voor zover de gemeente deze kosten niet zelf vergoedt, in hoeverre worden de 

betreffende inwoners door de gemeente ondersteund bij het verkrijgen van een 

vergoeding door een andere instantie? 

Uitgangspunt is dat alle kosten van Jeugdhulp, voor zover dit hulp is die onder de 

Jeugdwet valt en noodzakelijk is, worden vergoed. Een vergoeding voor bijkomende 

kosten, zoals woningaanpassing, aangepaste vervoersmiddelen, kosten die niet onder de 

Jeugdwet vallen maar onder de WMO dan wel bijstand, kan worden aangevraagd via de 

ISD. Cliënten worden daar bij de aanvraag geholpen door een WMO-consulent. Een 

WMO- consulent kan een goede inschatting maken voor wat nodig is. Let wel, dit gaat 

alleen over cliënten of gezinnen die niet meer in aanmerking komen voor de Jeugdwet 

(18+). Mochten cliënten het alsnog lastig vinden om een vergoeding aan te vragen of 
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een geschil hebben met de gemeente dan kan cliënt een beroep doen op 

cliëntondersteuning. Deze staat aan de zijde van cliënt en adviseert bij geschillen 

met gemeente en het doen van aanvragen.  

  

Samenvattend: gaat het om Jeugdhulp vanuit de Jeugdwet, en daar doen kinderen die 

niet meer in aanmerking komen voor zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg 

uiteindelijk een beroep op, dan constateert TWO geen probleem in Hillegom. Die zouden 

echter kunnen ontstaan wanneer er onvoldoende middelen zijn om de noodzakelijke 

zorg te leveren. 

 

Tot slot: voor actuele cijfers kunnen geraadpleegd worden op het regionale dashboard 

jeugdhulp: https://www.databankzh.nl/jeugdhulp-holland-rijnland/index.php 
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