
	
	
Art.45 vragen Voorkom stuwmeer aan problemen in de zorg. 
 
Aan: College van B&W Zwolle 
 
Van: PvdA Zwolle 
 
Zwolle, 4 mei 2020. 
 
Bij kwetsbare mensen, zowel bij ouderen als bij kinderen, kunnen in deze tijd bestaande 
problemen toenemen en zelfs crisissituaties ontstaan. Mensen kunnen extra kwetsbaar 
worden door ziekte (bijvoorbeeld een besmetting met Covid-19) of groeiende psychische 
problemen. Ook kunnen ouders of mantelzorgers overbelast raken of wegvallen zodat er 
onvoldoende zorg en ondersteuning overblijft. 
 
De gebruikelijke ondersteuning is weggevallen, zoals GGZ-ondersteuning, dagbesteding of 
arbeidstherapie en andere vormen van therapie. Als deze situatie nog maanden gaat duren, 
krijgen we niet alleen te maken met overbelaste ouders en mantelzorgers, maar ontstaat er 
ook een enorm stuwmeereffect. De problematiek die nu niet tijdig ondersteund wordt, komt 
na de coronacrisis versterkt en verdiept boven water. 
 
Angststoornissen die nu niet behandeld worden, komen terug als depressies. Mensen met 
een angststoornis kunnen nog redelijk functioneren qua school, stage of werk, mensen met 
een depressie vertonen meer maatschappelijke uitval en hebben langer en zwaardere zorg 
nodig. Onbehandelde psychische problemen of middelengebruik kunnen leiden tot ernstige 
GGZ-problematiek, tot verslavingen en tot relatieproblemen, geweld, studie-uitval en 
werkloosheid. Mensen die heel kwetsbaar zijn en vanwege hun fysieke of psychische 
gesteldheid niet de hele dag alleen thuis kunnen en die nauwelijks een sociaal netwerk 
hebben. Voor deze mensen is dagbesteding of dagopvang een noodzaak, om verergering te 
voorkomen. 
 
Naast deze inhoudelijke zorgen heeft de PvdA ook een financiële zorg. 
Over de financiering van huidige zorgverlening in coronatijd hebben gemeenten afspraken 
met het rijk gemaakt. Maar als het stuwmeereffect zich na corona voordoet, dan zal er tegen 
die tijd een veel groter en intenser beroep gedaan worden op de zorg en dus op de 
gemeentelijke middelen. Dat komt dan tegen die tijd ten laste van de gemeentelijke 
begroting, die nu al onder druk staat, tenzij er nu met het rijk afspraken gemaakt worden over 
de financiering van dit stuwmeereffect.  
 
Dit alles brengt ons tot de volgende vragen: 

1. Is het sociaal domein aan het nadenken over alternatieven voor de rest van dit jaar of 
heeft het college hen gevraagd daarover na te denken conform de richtlijnen van 
VWS? 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/16/zorg-voor-kwetsbare-mensen-
die-thuis-wonen-nader-uitgewerkt 

2. Kinderen tot 12 jaar mogen weer naar school. Wat zijn de mogelijkheden om kinderen 
tot 12 jaar (met een zorgvraag of indicatie) ook weer toe te laten tot zorgboerderijen 
en andere vormen van dagbesteding en dagopvang in het sociaal domein? Is het 
College bereid dit te onderzoeken samen met de zorgaanbieders? 

3. Ook PGB-aanbieders (Wmo 2015, Jeugdwet, Wlz) zijn opgeroepen zich maximaal in 
te spannen om te zorgen voor continuïteit van zorg en ondersteuning van kwetsbare 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/16/zorg-voor-kwetsbare-mensen-die-thuis-wonen-nader-uitgewerkt
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/16/zorg-voor-kwetsbare-mensen-die-thuis-wonen-nader-uitgewerkt


personen. Dit geldt ook voor de dagbesteding en -opvang die wordt ingekocht met 
een pgb. Op welke wijze kunnen deze PGB-aanbieders deze dagbesteding en 
dagopvang invullen om verergering van reeds bestaande problematiek te 
voorkomen? 

4. In deze tijd moeten mensen soms weer een beroep doen op huisvesting bij hun 
ouders of andere familie of kennissen. Dat wordt soms echter bemoeilijkt door de 
kostendelersnorm. Bent u bereid om (daar waar dit zich voordoet) tijdelijk de 
kostendelersnorm niet toe te passen, zodat mensen dakloze jongeren met een 
inkomen of uitkering in huis kunnen nemen? 

5. De rijksoverheid geeft miljarden meer uit dan begroot, maar houdt deze extra 
miljarden buiten het regulier uitgavenkader. Het gemeentefonds groeit dus niet mee 
met deze uitgaven. Maar het gemeentefonds zal wel mee gaan krimpen met de 
ongekende bezuinigingsronde die er ongetwijfeld komt. Is het college met het rijk in 
gesprek over de kosten van het sociaal domein na de coronaperiode (een periode 
met een verwacht stuwmeereffect, extra uitgaven en tegelijkertijd minder inkomsten 
agv van de verwachte bezuinigingen)? 
Zo nee, is het college bereid om met het rijk in gesprek te gaan hierover? 
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