Van AWBZ naar Wmo
U krijgt deze brief omdat u een indicatie heeft voor begeleiding of dagbesteding. Per 1 januari 2016
loopt het overgangsrecht van de AWBZ voor u af. Dat betekent dat u met ingang van deze datum onder
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt. Om de begeleiding of dagbesteding voort te kunnen zetten, krijgt u voor 1 januari 2016 een nieuwe beschikking. Tot nu toe was u gewend een indicatie
voor begeleiding of dagbesteding aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en werd de
zorg betaald door het zorgkantoor. Vanaf nu is de gemeente hiervoor verantwoordelijk. Uw zorgaanbieder helpt u bij het aanvragen van deze beschikking en legt in een gesprek de veranderingen uit.

Wat betekent dit voor u?
Bezuinigingen
Gemeenten hebben voor het organiseren van de begeleiding en dagbesteding minder geld beschikbaar dan in de
afgelopen jaren. Gemeenten spannen zich, samen met de zorgaanbieders, in om toch iedereen voldoende ondersteuning te bieden. Het kan helaas niet anders dan dat er in sommige gevallen iets minder begeleiding zal zijn of dat de
dagbesteding minder vaak bezocht kan worden. Ook zal voor bepaalde diensten, zoals het verstrekken van maaltijden
en het vervoer naar de dagbesteding, een bijdrage in de kosten worden gevraagd.
Hoeveel ondersteuning?
In de beschikking die u ontvangt staat beschreven welke resultaat u wilt bereiken met de ondersteuning die u krijgt.
Een belangrijk verschil met uw huidige AWBZ-beschikking is dat er in de Wmo-beschikking niets wordt gezegd over
de hoeveelheid ondersteuning. Er staat dus niet in dat u per week zoveel uren begeleiding ontvangt, of dat u zoveel
dagdelen naar de dagopvang kunt. Uw zorgaanbieder en u hebben dus meer vrijheid bij het invullen van de passende
ondersteuning om dat resultaat te bereiken. Samen bespreekt u wat u zelf kunt, wie er kan helpen en waar u ondersteuning bij nodig heeft.
Dit betekent ook dat uw zorgaanbieder de dagbesteding of begeleiding eenvoudig kan aanpassen. Bijvoorbeeld als uw
persoonlijke situatie is veranderd, waardoor u meer of minder hulp nodig heeft. Uw beschikking hoeft daarvoor niet te
worden aangepast.
Looptijd beschikking
De gemeente stelt de looptijd van de beschikking vast. Dit kan voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld 1 jaar of 3 jaar), of voor
onbepaalde tijd (zonder einddatum). De gemeenten kennen de beschikkingen voor een zo lang mogelijke periode toe.
Zo blijft er meer tijd over voor persoonlijk contact. Ongeacht de looptijd kan uw beschikking tussentijds wel worden
aangepast of beëindigd. Bijvoorbeeld door veranderingen in uw persoonlijke situatie of nieuw aanbod van begeleiding
en dagbesteding.
Vervoer
Vanaf 1 januari 2016 is het vervoer van en naar de dagbesteding geen onderdeel meer van de beschikking. Heeft u nu
wel een beschikking voor dit vervoer, dan kunt u vanaf 1 januari 2016 gebruik maken van de Regiotaxi. In principe wordt
het vervoer dan op dezelfde wijze uitgevoerd als nu, echter door een andere vervoerder. De gemeente zorgt ervoor dat
u tijdig een vervoerspas voor de Regiotaxi ontvangt, mocht u deze niet hebben.
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Nieuw is dat u voor dit vervoer een eigen bijdrage moet betalen. De bijdrage is vergelijkbaar met de tarieven in
het openbaar vervoer. Uw gemeente vindt het rechtvaardig dat iedereen zijn vervoerskosten zelf betaalt. Ook de
deelnemers die met eigen vervoersmiddelen of het openbaar vervoer naar de dagbesteding gaan, hebben deze
kosten.Daarnaast wil de gemeente stimuleren dat mensen gebruik maken van een dagbesteding bij hen in de buurt.
In die gevallen waar de eigen bijdrage leidt tot problemen, wordt compensatie geboden.
Het is mogelijk dat uw zorgaanbieder vervoer zelf blijft aanbieden. U kunt dit bij uw zorgaanbieder navragen.
Niet eens met invulling van de zorg?
Uw zorgaanbieder en u krijgen dus meer vrijheid bij het invullen van de begeleiding en dagbesteding. De gemeenten
en de zorgaanbieders hebben er alle vertrouwen in dat iedereen op deze manier de juiste ondersteuning krijgt. Toch
kan de situatie zich voordoen dat u het niet eens wordt met uw zorgaanbieder over de invulling van de begeleiding
en dagbesteding. In dat geval vindt een gesprek plaats met u, de zorgaanbieder en de gemeente om tot een passende
oplossing te komen. Als u het ook niet eens bent met de uitkomst hiervan, dan kunt u formeel bezwaar maken bij uw
gemeente.
Vragen?
Uw zorgaanbieder zal u helpen bij het lezen van deze brief. Mocht u toch nog vragen hebben waar u samen niet
uitkomt kunt u contact opnemen met de gemeente.

Bij wie kunt u terecht?

Voor Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal:
GR de Bevelanden, afdeling Werk, Inkomen en Zorg.
Stadskantoor Goes
T: (0113) 239 100
E: info@grdebevelanden.nl
W: www.grdebevelanden.nl/wiz
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In Schouwen-Duiveland bij het zorgloket.
Gemeentehuis Schouwen-Duiveland
T: (0111) 452 280
E: zorgloket@schouwen-duiveland.nl
W: www.schouwen-duiveland.nl

In Tholen bij het WMO-loket.
Gemeentehuis Tholen
T: 14 0166
E: wmo@tholen.nl
W: www.tholen.nl
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