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Inleiding:
Volgens het Regeerakkoord Rutte 11 gaan de AWBZ-functies Begeleiding en Persoonlijke Verzorging
per 1 januari 2015 over naar de gemeente/Wmo.
Het Regeerakkoord meldt verder dat nieuwe gevallen in 2014 geen Dagbesteding(“Begeleiding
Groep”) via de AWBZ meer krijgen. Naar verwachting stopt per 1 januari 2014 de AWBZ dus met het
opnemen van nieuwe cliënten voor de Dagopvang. Per 1 januari 2015 stopt de AWBZ met deze
activiteit voor zowel bestaande als nieuwe cliënten.
Van de gemeente wordt verwacht dat gezorgd wordt voor een adequaat aanbod voor zorg, via de
Wmo, voor nieuwe cliënten die voor Dagopvang in aanmerking komen vanaf op 1 januari 2014,
omdat zij geen aanbod meer krijgen vanuit de AWBZ. Het organiseren van aanbod voor deze groep is
op dit moment het meest urgent.
Met ingang van 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor zowel nieuwe als bestaande
cliënten voor Dagbesteding/Dagopvang welke tot dan via de AWBZ deze zorg aangeboden krijgen en
zal deze taak geheel bij de gemeente liggen.
De kern en de kracht van Dagopvang is dat mensen met een lichte beperking sociaalpsychisch en/of
met een fysieke beperking via een aanbod van dagactiviteiten in de vorm van zorg op maat
ondersteuning krijgen om daardoor langer vitaal te blijven, thuis te kunnen blijven wonen en om niet
in een sociaal isolement te raken. Cliënten voor wie de dagopvang wegvalt, dreigen te vereenzamen
en participeren minder. Verder vergroot het wegvallen van Dagopvang het risico op depressie.
Dagopvang biedt mensen een weekritme en het is erg belangrijk voor de sociale contacten.
De fractie van MPN en Progressief Nieuwkoop maken zich zorgen over het toekomstige aanbod
Dagbesteding/Dagopvang. Het meest urgent is een adequaat aanbod voor de groep inwoners die
vanaf 1 januari 2014 aangewezen zijn op datgene wat de gemeente in samenwerking met derden
heeft georganiseerd.
Bovenstaande heeft voor ons geleid tot de volgende vragen:

1.
2.
3.
4.

Heeft de gemeente in beeld welke doelgroepen op dit moment van Dagopvang
gebruik maken, zo ja welke groepen zijn dit?
Is er een raming van het aantal cliënten?
Is er inzicht van welk aanbod door bestaande cliënten op dit moment gebruik
gemaakt wordt?
Wat is de gemeente van plan te doen voor burgers die geïndiceerd zijn, of voldoen
aan de criteria om voor Dagopvang in aanmerking te komen die per 1 januari 2014
niet meer door de AWBZ in het programma van de Dagopvang worden opgenomen?

5.
6.
7.
8.

Heeft de gemeente, in samenwerking met derden, voor 2014 voor deze groep een
aanbod gereed?
Wat gebeurt er met de " bestaande groep Dagopvang" waar de AWBZ mee stopt?
Neemt de gemeente deze groep een op een over?
Is het college in overleg met lokale/regionale organisaties met betrekking tot de
toekomstige uitvoering van de Dagopvang? Zo ja met welke organisaties?
Zijn er al (gezamenlijke) plannen op welke wijze er aanbod Dagbesteding/Dagopvang
vanaf 2014 en eventueel 2015 aangeboden kan/gaat worden?

