Beste partijgenoot,
Volgende week behandelt de Tweede Kamer de nieuwe WMO. Ik hecht er zeer aan u langs deze weg
daarover, en over de politieke afspraken die daar deze week over zijn gemaakt, te informeren.
De VVD strijdt al jaren voor kwalitatief goede en betaalbare zorg. De afspraken die we deze week
hebben gemaakt, en waarover u ongetwijfeld al via de media heeft vernomen, brengen onze doelen
dichterbij. Minder bureaucratie, zorg dichter bij de mensen, meer mogelijkheden voor mensen om in
hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen en zo lang als mogelijk regie over het eigen leven te
voeren.
Het akkoord dat we deze week hebben bereikt maakt het mogelijk om de door ons nagestreefde
hervormingen op een verantwoorde en breed gedragen manier te realiseren.
Er komt meer geld beschikbaar voor ouderen en verstandelijk gehandicapten, voor wie het thuis
wonen niet langer gaat. Meer van hen zullen in een zorginstelling kunnen blijven wonen. In vakjargon:
het gaat om mensen met ZZP4 V&V en met ZZP3 VG. Voor hen komt structureel 70 miljoen euro per
jaar extra beschikbaar.
Daarnaast komt er via de WMO meer geld beschikbaar voor het sociale domein. In het eerste jaar,
2015, is dat 195 miljoen euro. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de signalen van gemeenten
over de voorziene overgangsproblematiek. Mensen die nu AWBZ-zorg ontvangen en vanaf 1 januari
2015 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten komen te vallen, kunnen erop rekenen dat ze ook
in 2015 de zorg zullen blijven ontvangen die ze nodig hebben.
Omdat we het belangrijk vinden dat deze veranderingen een omslag in het denken teweeg brengen,
heb ik in december een motie ingediend die er voor zorgt dat het geld dat beschikbaar is voor het
sociale domein zonder oormerk naar gemeenten gaat. Het is straks aan de gemeentebesturen om de
juiste keuzes te maken en aan de gemeenteraden om toe te zien op een juiste besteding van het geld.
Wat de VVD betreft is decentraliseren ook echt decentraliseren en dus loslaten, want bij de
verantwoordelijkheid die gemeenten krijgen hoort ook het vertrouwen dat ze gaan zorgen voor goede
zorg.
De hele brief van het kabinet kunt u hier lezen.
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail.jsp?id=2014Z07254&did=2014D142
79
Uiteraard ben en blijf ik beschikbaar voor nadere toelichting en overleg. U kunt mij bereiken op
b.vtwout@tweedekamer.nl.
Last but not least, met dit akkoord realiseren we één van de belangrijkste, en financieel omvangrijkste,
hervormingen van ons kabinet. Het afgelopen jaar heb ik nauw contact gehad met wethouders,
raadsleden en afdelingen. Mijn inzet, en die van de fractie, blijft ook op dit vlak onverminderd. Samen
kunnen we deze liberale hervorming tot een succes te maken.
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