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 We brengen de groep mensen met een (licht) verstandelijke beperking, daklozen en zwerfjongeren beter 
in beeld en zorgen dat verschillende vormen van zorg en ondersteuning beter op elkaar aansluiten. Daarbij 
geven we ook aandacht aan de overgang naar volwassenheid. 

 De combinatie van passend onderwijs en zorg vanuit verschillende financieringsbronnen wordt 
eenduidiger en eenvoudiger geregeld. We onderzoeken op welke manier dit voor kind en ouders zo goed 
mogelijk kan, waaronder een betere inzet van cliëntondersteuners en onderwijszorgconsulenten (zie ook 
de onderwijsparagraaf).  

 We verkennen of er voor specifieke voorzieningen een landelijke of bovengemeentelijke regeling moet 
komen (zoals bij de Kindertelefoon) om specifieke kennis en expertise te behouden. 

 Vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie kunnen voortaan een gratis Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. We verhogen de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding. 

 We investeren extra in onafhankelijke cliëntondersteuning die de cliënt op weg helpt op verschillende 
levensgebieden (waaronder maatschappelijke ondersteuning, zorg, inkomen en werk). Dit gebeurt in 
samenspraak met gemeenten en zorgkantoren, die deze functie moeten organiseren. Deze 
kabinetsperiode is hiervoor 55 miljoen euro beschikbaar, daarna 10 miljoen per jaar. 

 Gemeenten worden verder gestimuleerd met woningcorporaties afspraken te maken over voldoende en 
passende woonruimte, met bijzondere aandacht voor kleinschalige en innovatieve wooninitiatieven en 
doorstroom. We komen met een voorstel voor de organisatie en financiering van beschermd wonen op 
basis van het rapport-Dannenberg. 

 Het pgb blijft in alle zorgwetten verankerd. Momenteel lopen er verschillende initiatieven rondom 
persoonsvolgende bekostiging en een integraal pgb. We wachten de resultaten af en nemen op basis 
daarvan maatregelen.  

 Als gebaar ter erkenning van de grote gevolgen die Q-koortspatiënten hebben ondervonden, wordt 9 
miljoen euro vrijgemaakt om mensen met langdurige klachten goed te kunnen ondersteunen, adviseren en 
begeleiden.  

Eigen betalingen en administratieve lasten  
We vinden het belangrijk dat de zorg betaalbaar is voor iedereen en erkennen dat er een stapeling van eigen 
betalingen kan plaatsvinden. Daarom nemen we de volgende maatregelen:  

 De hoogte van het maximale verplichte eigen risico wordt deze kabinetsperiode bevroren op 385 euro per 
jaar. Door de indexatie tot en met 2021 buiten werking te stellen kan het eigen risico op dit niveau 
gehandhaafd blijven. Het niet verhogen van het eigen risico leidt, gegeven de financieringssystematiek in 
de Zvw, tot hogere zorgpremies.  

 De bijbetalingen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem worden voor deze kabinetsperiode in 2019 
gemaximeerd op 250 euro per jaar per verzekerde. 

 Een zeer groot deel van mensen die Wmo-zorg ontvangen, maakt het eigen risico in de Zvw vol. Om deze 
stapeling van eigen betalingen tegen te gaan, komt er een abonnementstarief van 17,50 euro per vier 
weken voor huishoudens die gebruikmaken van de Wmo-voorzieningen. Doordat de eigen bijdragen niet 
langer afhankelijk zijn van gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling, kunnen 
uitvoeringskosten en administratieve lasten fors omlaag. Er blijft ruimte voor gemeenten om lagere eigen 
bijdragen vast te stellen, bijvoorbeeld bij mantelzorg. Om maatwerk mogelijk te maken is eerder geld in 
het Gemeentefonds gestort. Om deze vereenvoudiging en verlaging te co-financieren, wordt nog eens 145 
miljoen euro ter beschikking gesteld.  

 De huidige anti-cumulatie regeling blijft intact: als een huishouden al een eigen bijdrage betaalt voor Wlz-
zorg, dan betaalt het geen eigen bijdrage voor een Wmo-maatwerkvoorziening. Ook de eigen bijdragen 
voor Wlz-zorg en beschermd wonen (Wmo) worden verlaagd. De vermogensinkomensbijtelling voor de 
eigen bijdragen in de Wlz wordt gehalveerd naar vier procent, nieuwe cliënten die naar een instelling dan 
wel accommodatie verhuizen gaan de hoge eigen bijdragen voortaan na vier in plaats van zes maanden 
betalen, en het marginale tarief van de lage eigen betalingen wordt verlaagd. 

 Het beleid zoals neergelegd is in de Algemene Maatregel van Bestuur over een goede verhouding tussen 
prijs en kwaliteit bij de inkoop van Wmo-voorzieningen wordt voortgezet. Begin 2019 wordt deze 
geëvalueerd.  

 Publieke aanbestedingen bij overheidsopdrachten in het sociale domein kunnen bijdragen aan goede en 
betaalbare ondersteuning en kansen bieden voor nieuwe toetreders en innovatieve vormen van 
ondersteuning. De huidige wet- en regelgeving bevat ruimte voor het stellen van specifieke, functionele 
eisen, die gemeenten beter kunnen benutten in hun aanbesteding. Het Rijk zal de gemeenten hierbij 
ondersteunen. Daarbij inventariseren we knelpunten die gemeenten niet zelf kunnen oplossen. Waar deze 
knelpunten leiden tot de wens om de EU-regelgeving op onderdelen aan te passen, zetten we daarop in.  
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