Aan de besturen van AWBZ-instellingen:
- voor de geestelijke gezondheidszorg (120)
- voor gehandicaptenzorg (600)
- sector V&V (650)
en de zorgkantoren

Utrecht,
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnr:
Afdelingsfax:
E-mail:
Onderwerp:

Korte inhoud:

24 februari 2006
CMAE/ybas/CARE/AWBZ/06/07c
C. Mallee
CMallee@ctg-zaio.nl
Formulier kleinschalig wonen

Het formulier kleinschalig wonen is vanaf heden voor alle AWBZ-instellingen beschikbaar via
de website van CTG/ZAio. Op basis van dit formulier zullen de budgetten worden aangepast
voor de gevolgen van de nieuwe Beleidsregel kleinschalig wonen.

Geachte heer/mevrouw,
De formulieren kleinschalig wonen zijn vanaf vandaag voor alle AWBZ-instellingen te
downloaden van onze website (www.ctg-zaio.nl).
Indien u een papieren versie van het formulier wenst, kunt u deze per fax (030-2968292) of
per e-mail (kamer2@ctg-zaio.nl) opvragen.
ALGEMEEN

Dit formulier is ter inventarisatie van het aantal kleinschalige woonvoorzieningen binnen een
instelling ten einde de kapitaalslasten en de daarmee verband houdende kosten van
energie, onderhoud en inventaris aan de nieuwe normen aan te passen. Partijen worden
verzocht de ondertekende formulieren uiterlijk 1 mei 2006 bij CTG/ZAio in te dienen. In het
formulier is ook een toelichting ten behoeve van het invullen opgenomen.
FORMULIER KLEINSCHALIG WONEN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Middels dit formulier worden partijen in de gelegenheid gesteld aan te geven welke plaatsen
ultimo 2005 voldoen aan de voorwaarden van kleinschalig wonen.
Voor RIBW's geldt dat alle toegelaten plaatsen per ultimo 2005 worden omgezet naar een
kleinschalige woonvoorziening. Dus ook de al bestaande locaties, die niet blijken te voldoen
aan de voorwaarden om als kleinschalige woonvoorziening te worden aangemerkt. Nieuwe
initiatieven dienen wel te voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Sociowoningen, die onderdeel uitmaken van een psychiatrisch ziekenhuis, kunnen alleen
worden opgegeven als wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in de Beleidsregel
kleinschalig wonen.
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Op basis van de kenmerken van de kleinschalige plaatsen in sociowoningen wordt een
nieuw genormeerd huisvestingbudget berekend. Dit genormeerde huisvestingbudget wordt
vergeleken met de in het budget opgenomen kosten van deze plaatsen. Het verschil tussen
het genormeerde huisvestingsbudget van de sociowoningen en het oude budget wordt
meegenomen in een herallocatietraject voor de kapitaalslasten en de loon- en materiële
kosten. Op deze wijze vindt de overgang budgettair neutraal plaats. Besluitvorming over
verdere invulling van het herallocatietraject vindt later plaats bij de invoering van normatieve
huisvestingscomponenten voor het grootschalig verblijf.
Voor de opname in het budget van kleinschalige plaatsen die vanaf 1 januari 2006
gerealiseerd worden, zal een apart mutatieformulier capaciteitswijziging worden ontwikkeld.
FORMULIER KLEINSCHALIG WONEN VERZORGINGSHUIZEN & VERPLEEGHUIZEN

Verzorgingshuizen en verpleeghuizen of delen daarvan die ultimo 2005 voldoen aan de
nieuwe Beleidsregel kleinschalig wonen, worden verzocht dit aan te geven in het
enquêteformulier, teneinde de normatieve kapitaalslasten en huisvestingskosten in de
aanvaardbare kosten op te nemen. Indien er een verschil bestaat tussen de nieuwe norm
kleinschalig wonen en het oude budget geldt er een herallocatietraject voor de
kapitaalslasten gelijk aan het herallocatietraject voor de sociowoningen in de geestelijke
gezondheidszorg.
Voor geheel nieuwe instellingen vanaf 2006, die in aanmerking komen voor kleinschalig
wonen, geldt het formulier niet. Voor deze instellingen zal er in de tweede en derde
budgetronde de mogelijkheid geboden worden dit in het budgetformulier aan te geven. Het
budgetformulier is voor de eerste ronde niet ingericht voor kleinschalig wonen. Indien u al
afspraken wil maken voor 1 maart, vragen wij u een aparte bijlage mee te zenden voor het
gedeelte kleinschalig wonen.
FORMULIER KLEINSCHALIG WONEN GEHANDICAPTENZORG

Voor de gehandicaptenzorg komt de nieuwe (AWBZ-brede) regeling kleinschalig wonen in
de plaats van de huidige regeling. De nieuwe regeling is gebaseerd op de uitgangspunten
van de oude regeling, maar er zijn toch een aantal opvallende verschillen. Bij de oude
regeling werd bij aanpassing van de aanvaardbare kosten uitgegaan van de plaatsen en
kosten per locatie. Nu is voorzover mogelijk gekozen voor een instellingsbrede benadering.
Dit heeft geresulteerd in slechts één formulier voor de hele instelling in plaats van één
formulier per locatie.
Ook gold dat een verzoek tot opname van kleinschalige plaatsen in de aanvaardbare kosten
niet eerder kon plaatsvinden totdat de plaatsen ook in de toelating waren opgenomen.
Thans is gekozen om vooruitlopend op de opname in de toelating de kleinschalige plaatsen
direct in de aanvaardbare kosten op te nemen. Middels een formulier worden partijen in de
gelegenheid gesteld nu reeds aan te geven welke plaatsen voldoen aan de (nieuwe en
ruimere) voorwaarden van kleinschalig wonen. Dit zijn dus de oude kleinschalige plaatsen
aangevuld met de per ultimo 2005 al bestaande plaatsen die conform de nieuwe regeling nu
als kleinschalig worden aangemerkt. Op basis van de kenmerken van deze kleinschalige
plaatsen wordt een nieuw genormeerd huisvestingbudget berekend. Dit genormeerd
huisvestingbudget wordt vergeleken met de in het budget opgenomen kosten van deze
plaatsen. Het verschil is het herallocatiebedrag. Conform de Beleidsregel kleinschalig
wonen voor 2006 zal dit herallocatiebedrag voorlopig niet afgebouwd worden.
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Voor de opname in het budget van kleinschalige plaatsen die vanaf 1 januari 2006
gerealiseerd worden, zal evenals bij de oude regeling een apart mutatieformulier worden
ontwikkeld. Het gaat in het nu voorliggende formulier dus uitsluitend om plaatsen die ultimo
2005 al bestonden. Ten eerste zijn dit plaatsen die al voldeden aan de voorwaarden van de
oude regeling en als zodanig in de rekenstaat 2005 zijn verwerkt. Ten tweede, plaatsen die
ook al voldeden aan de voorwaarden van de oude regeling, maar niet zijn aangemeld voor
verwerking in de rekenstaat 2005. En tenslotte plaatsen die niet voldeden aan de
voorwaarden van de oude regeling, maar nu wel voldoen aan de voorwaarden van de
nieuwe regeling
Mocht u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met uw vaste contactpersoon bij CTG/ZAio.
Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. H. Lagerwaard,
directeur Care

