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Geachte voorzitter, 

Op 14 april 2011 heeft u mij bij brief, kenmerk 2011ZO7159/2011D19650, om 

een reactie gevraagd op de brief van C. de L. uit Tilburg. Ik ga ervan uit dat de 

heer/mevrouw C. de L. met de brief doelt op de overgang van de ADL-

subsidieregeling naar de AWBZ per 1 januari 2012. Hij/zij stelt daarbij specifiek de 

bureaucratie binnen de AWBZ aan de orde en verwijst naar de beantwoording op 

15 februari 2011 van de Kamervragen van Kamerlid Leijten. 

 

Het is mij bekend dat er onder de bewoners van clusterwoningen zorgen bestaan 

over de overheveling van de ADL-assistentie naar de AWBZ. Uw Kamer heeft op  

12 april 2011, na verzending van de brief op 6 april 2011, breed de motie Wolbert 

c.s. (30 597, nr. 181) aanvaard over de verandering van de financieringsbasis van 

de ADL-assistentie. Binnenkort zal ik uw Kamer informeren over de situatie per  

1 januari 2012.  

 

In deze brief wil ik nu specifiek ingaan op de verwijzingen naar bureaucratie 

vanuit het perspectief van de cliënt. In de huidige situatie hebben veel cliënten 

voor de invulling van hun zorg te maken met vier systemen: 

- De subsidieregeling ADL-assistentie voor zorg in- en om de woning; 

- De AWBZ voor aanvullende zorg (vaak in PGB) voor buiten de ADL-woning of  

  voor specialistische zorg (bijv. verpleging) die de aanbieders van ADL-assistentie 

  niet kunnen leveren; 

- De Wet maatschappelijke ondersteuning voor huishoudelijke hulp (vaak in PGB); 

- De Zorgverzekeringswet (Zvw).  

 

In de huidige situatie zijn de subsidieregeling ADL-assistentie (zorg in- en om de 

woning) en de AWBZ (aanvullende zorg) niet op elkaar aangesloten, waardoor er 

sprake kan zijn van samenloop van zorg en mogelijk dubbele verstrekkingen. In 

de subsidieregeling ADL-assistentie is geen sprake van een eigen bijdrage. 

 

Het beëindigen van de subsidieregeling ADL-assistentie levert voor veel bewoners 

een reductie op van het aantal regelingen waarmee zij te maken hebben.  
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Bovendien wordt daarmee ook verder invulling gegeven aan de beslissing van het 

kabinet uit 2004 om het aantal subsidieregelingen in de zorg (o.a. Regeling 

subsidies AWBZ) drastisch terug te brengen. 

 

Ik vertrouw erop met deze brief voldoende informatie te hebben gegeven op de 

huidige situatie vanuit het oogpunt van bureaucratie. Zoals hierboven aangegeven 

zal ik uw Kamer binnenkort met een voorhangbrief informeren over de situatie per 

1 januari 2012. In deze brief zal ik ook ingaan op de uitvoering van uw motie. 

Hoogachtend, 

 

de Staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

 

 

 

mw. drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 


