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Aan: 
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
De Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Eerste en Tweede Kamer 

Op 29 september zijn de gemeenten middels een brief van de VNG op de hoogte gesteld dat er een 
bedrag van € 27,8 miljoen wordt toegevoegd aan de integratie-uitkering sociaal domein in het 
Gemeentefonds. Dit bedrag kan door de gemeenten worden aangewend om de gevolgen van het 
eindigen van de subsidieregeling zorginfrastructuur op l januari 2018 op te vangen. Deze regeling werd 
uitgevoerd door de NZA. 
Een bedrag van circa 60 miljoen blijft op de begroting van VWS staan, waarmee VWS voornemens is 
om met ingang van l 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 middelen die met de 
regeling aan instellingen beschikbaar werden gesteld, niet gelijkelijk zijn geland in Nederland: er zijn 
voor- en nadeelregio's. 
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 blijkt uit onderstaand overzicht· 
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 

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 

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 € 43.180,77 

Gemeente Texel 
GGZ NHN € 3.149 
Omring € 25.924 
Totaal aanvragen voor 2018 € 29.073 
Ontvangen compensatie in gemeentefonds € 19.000 

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. 
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 Ministerie van VWS heeft laten blijken er vertrouwen in te hebben dat de gemeenten in staat zijn 
met partijen de gevolgen voor 2018 op goede wijze in beeld te kunnen brengen en afspraken te 
kunnen maken voor de toekomst. 
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 l januari 
2018 te doen. 

Wij roepen u op vanuit de regio Kop van Noord-Holland, samen met de instellingen die gebruik hebben 
gemaakt van de regeling 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 spreken wij onze zorg uit voor de toekomst indien de nieuwe subsidieregeling wordt ingevuld 
zonder rekening te houden met de historie. 

P. Kos, wethouder sociaal domein Den Helder 
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H. Huisman, wethouder sociaal domein Texel, 

B. Blonk, wethouder sociaal domein Schagen, 

namens dezen, 

P. Kos, ~If::, 

Deze brief wordt mede onderschreven door de volgende instellingen: 
GGZ-NHN 
Woonzorggroep Samen 
Evean 
Omring 
Zorggroep Tellus 
Vrijwaard 

Een kopie van de deze brief wordt verzonden aan: 
VNG 
Brancheorganisatie Actiz 


