De VNG reageert met dit document op de voorgenomen wetswijziging van de Wlz; de Verzamelwet
Wlz 2020.
Doel van het wetsvoorstel is ten eerste om (potentiële) Wlz verzekerden beter te ondersteunen bij
het aanvragen van een Wlz indicatie door middel van de inzet van gespecialiseerde Wlz
cliëntondersteuners en ten tweede het Wlz zorgpakket zo te flexibiliseren dat huishoudelijke hulp
niet alleen schoonmaakondersteuning omvat.
Tegenover beide wijzigingen staat de VNG positief. Voor het begeleiden van een kwetsbare cliënt
naar een Wlz indicatie kan in de Wlz gespecialiseerde cliëntondersteuning ertoe bijdragen dat het
proces soepeler verloopt en de Wlz zorg beter passend is. Het is positief dat de wetgever aandacht
heeft voor de doelgroep die op het grensvlak van Wmo en Wlz ondersteuning nodig heeft.
Dat de huishoudelijke hulp in de Wlz nu ook maaltijdbereiding en boodschappen kan omvatten,
maakt dat er ook vanuit de Wlz beter individueel maatwerk kan worden geboden.
Wel willen wij u nog de volgende vraag- en aandachtspunten meegeven:
•
•

•

•

Kunnen gemeenten er van uitgaan dat de wetswijziging geen financiële gevolgen voor
gemeenten heeft?
Aangezien het hier een wetswijziging op het grensvlak van Wmo en Wlz betreft, kunnen wij
ons voorstellen dat er overleg nodig is tussen de gemeenten en de zorgkantoren over de
inzet van Wlz cliëntondersteuners. Hoe ziet de wetgever dat voor zich?
Een in de Wlz gespecialiseerde cliëntondersteuner moet ook kennis hebben van de Wmo.
Een Wlz verzekerde kan immers ook thuis blijven wonen en dan levert de Wmo ook nog
voorzieningen.
Juist omdat het hier gaat om een doelgroep op het grensvlak van Wmo en Wlz kan er ook
onduidelijkheid ontstaan over of de cliëntondersteuning uit de Wmo of uit de Wlz moet
komen. Kan de wetgever gemeenten handvatten bieden hoe hiermee om te gaan?
De Memorie van Toelichting spreekt aan de ene kant van de mogelijkheid om
cliëntondersteuning vanuit de Wlz eerder in te zetten, terwijl op pagina 8 staat:
"Voorgesteld wordt deze bepaling te laten vervallen, opdat duidelijk wordt dat
cliëntondersteuning op grond van de Wlz moet worden geleverd, indien dit ten behoeve van
de aanvraag van een Wlz-indicatie is". Het lijkt er hier op dat het toch gaat om een
verplichting. Graag een toelichting op dit punt.
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