
 

HERBEOORDELING OVERGANGSCLIËNTEN WMO 

 

Met dit bericht vragen we uw aandacht voor het proces van herbeoordeling van de cliënten 

(zorg in natura en pgb) die op 31-12-2014 een AWBZ indicatie hadden welke doorloopt tot na 

31-12-2015. Deze cliënten hebben een overgangsrecht tot uiterlijk 31-12-2015.  

Veel gemeenten zijn al bezig met het inplannen en uitvoeren van de herbeoordelingsgesprekken van 

mensen waarvan het overgangsrecht Wmo dit jaar afloopt. In een aantal gemeenten is dit goed 

(in)geregeld. We krijgen echter ook signalen dat dit proces meer tijd vraagt dan is voorzien. 

Gemeenten verwachten dat de meeste herbeoordelingen, onderzoeken en gesprekken in de tweede 

helft van dit jaar plaatsvinden.  

 

 

1. De wettelijke verplichtingen 

Het gemeentebestuur heeft volgens art 2.1.1. van de Wmo 2015 de plicht om te zorgen voor 

maatschappelijke ondersteuning. Dat is de basis voor het recht op ondersteuning van ingezetenen die 

ervoor in aanmerking komen, en voor de plicht van het gemeentebestuur om daarin te voorzien. 

Op grond van de leden 1 en 3 van artikel 8.3 houden cliënten die op 31-12-2014 een AWBZ-indicatie 

hadden welke doorloopt tot na 31-12-2015 hun rechten en verplichtingen tot maximaal 31-12-2015: 

die rechten en verplichtingen gelden vanaf 1-1-2015 jegens het college. Het college voert in die 

overgangsperiode uit wat onder de AWBZ was toegekend en bepaald.  

Cliënten met een indicatie voor Beschermd Wonen in de vorm van ‘zorg in natura’ hebben volgens het 

eerste lid van artikel 8.4 een overgangsrecht van maximaal 5 jaar. Over deze cliënten gaat het hier 

niet. Van cliënten met een indicatie voor Beschermd Wonen in de vorm van een pgb, moet de 

gemeente voor 31-12-2015 wel beoordelen of het pgb nog de juiste verstrekkingsvorm is. 

Na het verlopen van de overgangstermijn gaat een nieuwe situatie in. Het college moet herbeoordelen 

op basis van het rechtsregime van de Wmo 2015. Voor de gemeente zijn dit nieuwe cliënten. Dit 

betekent ook dat de gemeente bij verandering van het ondersteuningsaanbod geen rekening hoeft te 

houden met een redelijke overgangstermijn. Het nieuwe ondersteuningsaanbod kan na het verlopen 

van de indicatie direct ingaan.  

De gemeente moet zorgdragen voor een tijdige herbeoordeling van de ondersteuningsaanvraag.  

Gelet op de wettelijke termijnen waarbinnen de gemeente het onderzoek moet verrichten (6 weken) en 

moet besluiten op de aanvraag voor een maatwerkvoorziening (2 weken), zal het 

herbeoordelingstraject voor cliënten met een zorg in natura-voorziening uiterlijk op 1 november van 

start moeten gaan om voor 1-1-2016 een beschikking af te kunnen geven. 

 



2. Grote opgave  

Het aflopen van het overgangsrecht brengt een grote hoeveelheid werk met zich mee, doordat een 

grote hoeveelheid meldingen en onderzoeken in vrij korte tijd moeten plaatsvinden. De VNG heeft 

signalen van gemeenten ontvangen dat zij deze groep (overgangscliënten met pgb en zorg in natura) 

niet op tijd kunnen herbeoordelen.  

De redenen die daarvoor genoemd worden zijn: 

 De omvang van de groep waarvan de indicatie op hetzelfde moment afloopt. Dit is 

een ongebruikelijke situatie, die de reguliere capaciteit van een gemeente overstijgt. 

 Capaciteitsprobleem binnen de formatie; er moeten in korte tijd veel extra tijdelijke 

consulenten worden aangetrokken en alle gemeenten vissen in dezelfde beperkte 

vijver. Er is een tekort aan ervaren consulenten. 

 Gemeenten willen zorgvuldig herbeoordelen en moeten dat doen in het licht van een 

forse bezuinigingsopdracht (korting van 20%). Dat vraagt tijd. 

 

 

 

3. Spreiding aantal herbeoordelingen  

Als u verwacht niet alle cliënten op tijd geherindiceerd te hebben dan kunt u het volgende overwegen: 

1. U kunt besluiten per direct ‘vervroegd’ te gaan herbeoordelen. Cliënten krijgen dan zo snel als 

mogelijk een gesprek en een beschikking die ingaat op 1-1-2016.  

2. U kunt de herbeoordelingen van alle overgangscliënten administratief verlengen bijvoorbeeld 

tot 1 april 2016 of 1 juli 2016. De cliënten krijgen dan een brief waarin de gemeente hen 

meedeelt dat de indicatie nog maximaal doorloopt tot een nader te bepalen datum waarin ze 

recht houden op dezelfde ondersteuning, dan wel totdat een nieuwe Jeugd/Wmo-indicatie is 

afgegeven. Op die manier creëert u meer tijd om de herbeoordeling zorgvuldig af te handelen. 

Let er hierbij op dat de aanbieder op de hoogte gesteld wordt van de verlenging. 

3. U kunt bepaalde doelgroepen wel binnen de wettelijke termijnen herbeoordelen en andere 

groepen administratief verlengen tot een datum in 2016. Het college zal de keuze voor om 

bepaalde doelgroepen eerder te herbeoordelen dan andere groepen moeten motiveren op 

grond van een door de gemeenteraad vastgesteld prioritering herbeoordelingskader.  

4. U kunt bepaalde groepen cliënten een nieuwe beschikking geven waarbij de ondersteuning 

wordt gecontinueerd, zonder dat eerst een onderzoek is gedaan. 

Het zelf administratief verlengen van indicaties betekent wel dat een gemeente het risico loopt dat zij 

de bezuiniging op de Wmo-taken niet haalt. De herbeoordelingen hebben namelijk ook tot doel om na 

te gaan waar de gemeente besparingen kan realiseren.  

 

4. Ondersteuning 

De VNG wil haar leden graag ondersteunen bij de herindicatie-opgave. We wijzen u op de 

mogelijkheid om (op basis van afspraken met de VNG) incidenteel of structureel boventallig CIZ-

indicatiepersoneel in te zetten voor de herbeoordelingen. Neem daartoe contact op met: Merijn Zanen, 

projectleider mobiliteit bij het CIZ, tel. 06 - 10 565 810. 

Zit u met vraagstukken, ook rondom het einde overgangsrecht of de herbeoordeling dan kunt u 

gebruik maken van de expertpool van het OndersteuningsTeam Decentralisaties (OTD). U kunt tot het 

eind van 2015 kosteloos een beroep doen op de expert: e-mail otd@vng.nl, tel. 070 - 373 83 98. 

(NB: uw aanvraag moet uiterlijk 31 oktober binnen zijn bij het OTD.) 
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