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Publiekssamenvatting 
Vanaf 1 januari 2018 eindigt de rijkssubsidieregeling Zorginfrastructuur. Hiermee werden de 

aanwezigheid van zorg en ondersteuning in de wijk bekostigd. Denk hierbij aan telezorg en 

wijksteunpunten. De gemeente ontvangt onvoldoende middelen om de gevolgen voor partijen 

hiervoor op te vangen. Wij gaan met partijen in gesprek om een verantwoorde oplossing te vinden 

voor het opvangen van de gevolgen van het stoppen van deze regeling. 

 

 

Gevraagde besluit 
- het college de opdracht te geven met partijen in gesprek te gaan en zo tot een verantwoorde 

oplossing te komen voor het opvangen van de gevolgen van het stoppen van de subsidieregeling 

zorginfrastructuur per 1 januari 2018; 

- te besluiten een bedrag van maximaal € 450.000,-- beschikbaar te stellen ten laste van de reserve 

sociaal domein. 

 

Aanleiding 
Op 29 september jl. zijn wij door de VNG op de hoogte gesteld dat er structureel een bedrag van  

€ 27,8 miljoen wordt toegevoegd aan de integratie-uitkering sociaal domein in het Gemeentefonds 

(zie bijlage). Dit bedrag kan door de gemeenten worden aangewend om de gevolgen van het 

eindigen van de subsidieregeling zorginfrastructuur op 1 januari 2018 op te vangen. Deze regeling 

werd uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). 

 

Belang 
Voorzieningen voor inwoners in de gemeente, die wij in de nabije toekomst in stand willen blijven 

houden, kunnen verdwijnen. Het is daarom zaak met partners in gesprek te gaan hoe verantwoord 

de benodigde voorzieningen in stand kunnen worden gehouden.  

 

Centrale vraag 
Dient de gemeente alle gevolgen van het stoppen van de rijkssubsidieregeling zorginfrastructuur per 1 

januari 2018 volledig op te vangen, terwijl zij daarvoor niet 100% wordt gecompenseerd in het 

Gemeentefonds? 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Ook in de (nabije) toekomst hebben wij in de kernen de voorzieningen die nodig zijn dat de inwoners 

de zorg en ondersteuning nabij hun huis kunnen krijgen. 

 
Kader 
Het kader voor dit voorstel ligt opgesloten in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
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Argumentatie 
Zoals bij de aanleiding aangegeven, ontvangt de gemeente een bedrag in het Gemeentefonds om 

de gevolgen van het eindigen van de subsidieregeling zorginfrastructuur op 1 januari 2018 op te 

vangen. Voor de gemeente Schagen betekent dit een bedrag van € 43.180,-. 

Een bedrag van circa 60 miljoen blijft structureel op de begroting van het ministerie van VWS staan, 

waarmee VWS voornemens is om met ingang van 1 januari 2019 een nieuwe regeling te creëren 

waarmee nieuwe projecten tijdelijk gefinancierd kunnen worden. De gemeenten worden (op macro-

niveau beschouwd) voor een derde gecompenseerd voor de verantwoordelijkheid die zij hebben 

gekregen. 

 

Uit de summiere informatie die wij van de VNG hebben ontvangen, blijkt dat de middelen die met de 

regeling aan instellingen beschikbaar werden gesteld, niet gelijkelijk zijn geland in Nederland: er zijn 

voor- en nadeelregio’s. Wij hebben inzichtelijk gemaakt wat dit in de regio betekent en dit levert 

onderstaand overzicht op:  

  

Gemeente Den Helder  

Omring € 160.649 

Vrijwaard €   98.033 

GGZ NHN €   44.678 

Zorggroep Tellus PM 

Totaal aanvragen voor 2018 € 303.360 

  

Ontvangen compensatie in gemeentefonds € 120.000                               Nadeel: € 183.360 

 

Gemeente Hollands Kroon  

Woonzorggroep Samen € 385.818 

Omring €   40.633 

GGZ NHN €   21.633 

Totaal aanvragen voor 2018 € 448.084 

  

Ontvangen compensatie in gemeentefonds €   41.978                                Nadeel: € 406.106 

 

Gemeente Schagen  

Woonzorggroep Samen € 392.273 

GGZ NHN €   35.411 

Evean €   16.350 

Omring €   40.039 

Totaal aanvragen voor 2018 € 484.073 

  

Ontvangen compensatie in gemeentefonds €   43.180                                Nadeel: € 440.892 

 

Gemeente Texel  

GGZ NHN €   3.149 

Omring € 25.924 

Totaal aanvragen voor 2018 € 29.073 

  

Ontvangen compensatie in gemeentefonds € 19.000                                   Nadeel: € 10.073 

Totaal nadeel 4 gemeenten Kop van NH                             1.040.431 

 

Hierbij wordt het volgende aangetekend:  

- Het is nog niet duidelijk of alle partijen die in 2017 van de regeling gebruik hebben gemaakt 

zich al bij de gemeenten gemeld hebben en aanvullende aanvragen kunnen dus nog 

gedaan worden. 
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- GGZ-NHN heeft aangegeven dat als gevolg van de ambulantisering van de zorg de kosten 

voor beeldzorg/telezorg steeds meer toenemen. Derhalve hebben zij voor 2018 bij de 

gemeenten een hoger subsidieverzoek neergelegd dan hetgeen in 2017 door de NZA is 

gehonoreerd. 

Het lijkt er op dat in de Kop van Noord-Holland de vier gemeenten hard getroffen worden, terwijl de 

middelen gelijkelijk over de gemeenten zijn verdeeld.  

 

Dit is voor de portefeuillehouders sociaal domein van de vier gemeenten aanleiding geweest een 

brief te schrijven naar de Minister en de commissies VWS van de Eerste en Tweede Kamer om hiervoor 

aandacht te vragen.  De inhoud van deze brief wordt breed gedeeld door de partijen die het betreft. 

Een afschrift van de brief treft u als bijlage aan. 

 

Tevens hebben wij in de brief het volgende opgenomen: 

“Wij constateren dat de middelen die aan het gemeentefonds zijn toegevoegd geheel niet 

afdoende zijn om verantwoord afspraken te maken met partijen. Bovendien is de tijd te kort om dit 

voor 1 januari 2018 te doen. Daarom hebben als regio Kop van Noord-Holland, samen met de 

instellingen die gebruik hebben gemaakt van de regeling de oproep gedaan de middelen (de circa 

60 miljoen) die op de begroting van VWS zijn blijven staan ter beschikking te stellen aan de 

gemeenten. Hierdoor kunnen de gevolgen van het stopzetten van de regeling en  de 

verantwoordelijkheid die bij gemeenten is neergelegd verantwoord invulling gegeven worden. 

Tevens hebben wij onze zorg geuit voor de toekomst indien de nieuwe subsidieregeling wordt 

ingevuld zonder rekening te houden met de historie.” 

   

Wij zijn met alle partijen die zich gemeld hebben in gesprek gegaan om er achter te komen waarvoor 

zij de middelen hebben ingezet. 

Dit geeft het volgende beeld: 

Woonzorggroep Samen 

- exploitatie van de verschillende (wijksteun)punten in de zorgcomplexen, te weten:  

o De Bron 

o De Caegstate 

o Huys ten Oghe 

o Angelapark 

o Jozefpark 

o Hornhoeve 

o Sabinahof en 

o Maartenshof 

GGZ-NHN 

- exploitatie van de inloop GGZ aan de  Hofstraat  

- inzet van telezorg (licenties) 

Evean 

- inventaris en ruimte aan de Kaagweg in kern Schagen 

- inventaris en ruimte aan Dorpsstraat in Tuitjenhorn (gezondheidscentrum) 

Omring 

- inzet van telezorg (licenties) 

- kosten nutsvoorzieningen 

- ruimte aan Zuiderweg in kern Schagen 

 

In de brief van de VNG wordt aangegeven dat VWS dit jaar signalen van de aanbieders heeft 

gekregen dat zij er niet in geslaagd zijn om de kosten van de initiatieven uit andere bronnen te 

financieren. Dit geldt met name de steunpunten. In Schagen is dit het geval met de steunpunten van 

Woonzorggroep Samen. 

 

Op dit moment zijn wij bezig met het Project “Langer zelfstandig thuis wonen in de gemeente 

Schagen, doe je samen”. Hierbij ontwikkelen wij een woon-welzijn-zorgconcept waarbij wij er van uit 
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gaan dat het mogelijk moet blijven dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven 

wonen. De bovengenoemde wijksteunpunten kunnen een rol hierbij spelen. 

 

Verdere gesprekken zijn nodig om duidelijk te krijgen of de verantwoordelijkheid van bekostiging van 

de onderdelen die tot 1 januari 2018 uit de subsidieregeling bekostigd werden bij de gemeente ligt of 

bij andere partijen (Zorgkantoor en/of zorgverzekeraar). In overleg met partijen kan dan een 

verantwoorde oplossing voor het eindigen van de regeling worden gezocht.  

  

Wij stellen voor 2018 te gebruiken om met partijen overleg te voeren hoe dit vanaf 2019 structureel 

opgevangen kan worden en of gebruik kan worden gemaakt van de nieuwe subsidieregeling in 2019. 

 

Maatschappelijk draagvlak 
Wij willen dat de inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De voorzieningen 

die uit de subsidieregeling werden bekostigd, dragen hieraan bij.  

 

Financiële consequenties 
Aan de integratie-uitkering sociaal domein in het Gemeentefonds wordt structureel een bedrag van  

€ 43.180,- toegevoegd. Dit is onvoldoende om het maximaal benodigde bedrag van € 484.073 te 

dekken. Voorgesteld wordt het verschil tussen de geraamde kosten en de ontvangen gelden uit het 

gemeentefonds ad € 450.000 (afgerond) in 2018 eenmalig te onttrekken aan de reserve sociaal 

domein. 

 

Communicatie van het besluit 
Wij gaan met partners in gesprek. Zodra wij hierover afspraken hebben kunnen maken zult u hierover 

worden geïnformeerd en  

 

Realisatie van het besluit 
Wij gaan in gesprek met partijen zoals hierboven beschreven en informeren u zodra wij afspraken 

hebben kunnen maken. 

 

 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

- Ledenbrief VNG TIP/U201700697 dd. 29 september 2017 

- Brief van de 4 regiogemeenten aan Minister en Commissies VWS van de Eerste en Tweede 

Kamer. 


